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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Ή ζο>7) έκδηλοΰται, Κύριοι, διά τής ζι- 
νησεως ούχί μόνον τοΰ συνόλου τί,; μνιχα- 
νής, άλλά ζαΐ διά τή; ιδιαιτέρα; κινήσεως 
τών οργάνων έν τη ατομική σφαίρα τών 
λειτουργιών αυτών, και διά τή; κινήσεω; 
τών μορίων τή; άνά πάσαν ήμέραν συνθέ- 
σεως καί άποσυνθέσεως τοΰ ήμετέρου δόνα- 
νισμοΰ. Τοιουτοτρόπως δέ, ένώ πάσα ου
σία ριπτομένη εΐ; το διάστημα ζαΐ εΐ; τον 
χρόνον οδεύει πρό; τι ύύο; ζαΐ πάλιν πί
πτει είς ακινησίαν, μόνο; δ ανθρώπινο; ορ
γανισμό;, ώ; ζαΐ παντδ; ζώου, ούτε στά
σιν ούτε ηρεμίαν έχει. ’Από τή; μυστηρι
ώδους στιγμής, καθ’ίν τό ώάριον ζαΐ τό 
ζωόσπερμά συνενοΰνται εί; παραγωγήν τοΰ 
όργανισμοΰ, μέχρι τής ημέρι; καθ' ήν άπό 
τή; μήτρας μεταναστεύει εί; τόν' εξωτερι
κόν κόσμον, άπό τής πρώτη; εισπνοή; ν.έ/si 
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τή; τελευταία; έζπνοή;, δ οργανισμό; τοΰ 
άνθοώπου ούδέποτε παύει τροποποιού
μενος, μεταμορφούμενο; κατά τοΰ; εξωτε
ρικού; χαρακτήρα;, ζατά τάς ποιότητα; 
τή; υφή; αύτοΰ, ζατά τόν τρόπον τή; ένερ- 
γεία; αύτοΰ, κατά τήν μορφήν καί τό σχή
μα, καί κατ’ αύτάς τά; ηθικά; αύτοΰ ιδιό
τητα;. Τοιουτοτρόπως δ άνθρωπο; ύπόκει- 
ται εΐ; Οαυμασίαν καί γενικήν μεταμόρφω- 
σιν, ήναγκασμένος ϊνα έξωθεν προσλαμβά- 
νη τά στοιχεία έξ ών δ οργανισμό; αυτού 
σύγκειται, καί άνακαινουργή αύτά δι’ αδιά
λειπτου εναλλαγή; μετά τή; έξω φύσεως. 
Λί δε τοιαΰται τροποποιήσει; ζαΐ μεταμορ
φώσει;, δσα; ύφίσταται τό ανθρώπινον σώ
μα κατά τό διάστημα τή; ζωή;, σιγή τε 
καί λεληθότω; τελούμενα·., διαδέχονται άλ- 
λήλα; ζατά τακτικήν περίοδον, καί πάρά- 
γοντα’ΐ; έκ των άνα τομΐκών μεταμορφώσεων 
τών έντός’τόΰ όργανισμοΰ τελουμένων, καί 
διά τοΰτο πρό; τά; διαφόρου; τής ζωή; πε
ριόδου; διάφορο; άποίαίνει καί ή κατά-ασι; 
τών’όργάνων καί τή; ένεργητιζότητο; αυτών. 
'Όθεν ζαΐ. κατά μακρά χρονικά διαστήματα
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εξεταζόμενος ό ανθρώπινος οργανισμός, με
γάλως διαφέρει έαυτοΰ, καί έκ τής πρδς έ 
αυτόν διαφοράς ταύτης προκύπτει ή περί 
τών ηλικιών αδτοΰ ιδέα, ή διάφορος δηλο
νότι τής ζωής αύτοΰ περίοδος, ήτις έστι 
κατά τό μάλλον καί ήττον αύθαίοετος κα
τατομή τής συνεχοΰς και αδιάλειπτου σει
ράς τοΰ ανθρωπίνου σταδίου, ώς αυθαίρετος 
έστί καί ή τοΰ συνεχοΰς καί αδιάλειπτου 
χρόνου κατατομή.

Αί διάφοροι άρα τής ζωής περίοδοι, αί 
ούτως ήλικίαι κληθεΐσαι, συνδέονται μετά 
διαφόρων μεταβολών έπερχομένων είς τήν 
υλικήν καί λειτουργικήν κατάστασιν του 
ανθρωπίνου όργανισμοΰ, έν μέρει δέ καί είς 
αύτάς τάς ήΟικάς καί δ.ανοητικάς ιδιότη
τας τοΰ ανθρώπου, δι’ δν έθετο ή θεία 
Πρόνοια μυστηριώδη σύνδεσμον άναμέσον 
τής άείποτε μεταβαλλομένης ύλης καί τοΰ 
άείποτε άμεταβλήτου πνεύμ,ατος.

Ουτω λοιπόν αί ήλικίαι διήρηνται είς 
τήν βρεφικήν, τήν καί πρώτην παιδικήν η
λικίαν καλουμένην, ήτις άρχεται άπό τής 
γεννήσεως μέχρι τέλους τοΰ εβδόμου έτους' 
είς τήν δευτέραν παιδικήν ηλικίαν, ήτις δια
δέχεται άμέσως τήν πρώτην, καί λήγει εις 
τήν άρχήν τής νεοτητος, δηλονότι έν τοϊ; 
εύκρατοι; κλίμασι μεταξύ τοΰ 12 καί 14 
έτους διά τδ θήλυ, και μεταξύ τοΰ 1 4 καί 
1 6 διά τδ άρρεν. Άπδ τής στιγμής ταύτης 
μέχρι τοΰ 21 έτους διά τδ θήλυ, καί τοΰ 
24 διά τδ άρρεν διατρέχει ή νεανική ηλι
κία, ήτις καϊ πρώτη καλείται νεότης' άπδ 
δέ ταύτης μέχρι τοΰ 30 έτους διά τδ θήλυ, 
καλ μέχρι τοΰ 35 διά τδ άρρεν, άρχεται ή 
κυρίως λεγομένη νεότης, καί ταύτην διαδέ
χεται μέχρι τοΰ 50 έτους είς τδν άνδρα 
καί τοΰ 45 είς τήν γυναίκα ή ανδρική ή 
μεσ»'·α ηλικία καλούμενη. Άπδ τής έποχή; 
ταύτης μέχρι τοΰ 70 έτους άριθμεϊται ή οΰ
τω κληθεϊσα προκεχωρημένη ηλικία, τδ δέ 
γήρα; περιλαμβάνει τδ υπόλοιπον τής ζωής 
μέρος.

'U πρώτη παιδική ηλικία υποδιαιρείται, 
κατά λόγον τών πλαστικών ή θρεπτικών 
λειτουργιών, είς τρεϊ; περιόδους. 'II πρώτη

περίοδο; εκτείνεται άπδ τής γεννήσεως μέ
χρι τοΰ εβδόμου μηνδς, ή μέχρι τής πρώ
της τών όδόντων έκφύσεως, καθ' ήν τδ βρέ
φος μετέχει μόνον τής πλαστικής ζωής, ού
δέν άλλο ποιούν ή Ουλάζειν καϊ ύπνώττειν. 
Ή δευτέρα περίοδος άρχεται άπδ τής πρώ
της οδοντοφυΐας, ήτις, ώς έπί τδ πλεΐστον, 
άρχομένη άπδ τού εβδόμου μηνδς λήγει 
μέχρι τοΰ δευτέρου έτους. Κατά τήν περί
οδον ταύτην ή μάσσησι; άρχεταιένεργουμένη, 
καί τδ βρέφος λαμβάνει, πλήν τοΰ γάλα
κτος, καί έτερον είδος τροφή,;· ΊΙ πλαστι
κή ζωή διατηρείται λίαν έιεργδ;, τδ παιδί
ον αναπτύσσεται δλονέν, ή άποστέωσις προ
οδεύει, οί μυώνε; γίνονται συμπαγέστεροι, 
άναλόγως δέ καί ή κίνησις. Κατά τήν τρο
πήν περίοδον, μέχρι τοΰ εβδόμου έτους άφι- 
κνουμένην, ή φυσιογνωμία τοΰ παιδός λαμ
βάνει δριστικώτεοον χαρακτήρα, έμφανίζον- 
ται τά πρώτα σημεία τής κράσεως αύτοΰ, 
τδ αίμα γίνεται έντελέστερον, ή δέ άνάπτυ- 
ξι; τοΰ έγκεφάλου καί τοΰ νωτιαίου μυελοΰ 
προβαίνει περισσότερον ή ή τών άλλων όρ- 
γάνων, καϊ άρχονται τά πρώτα σημεία τή; 
νοημοσύνης τοΰ παιδός, παρακολουθούσης 
τήν βαθμιαίαν άνάπτυξιν τή; πλαστικής ή 
φυτικής ζωής. Καθ’ δλον τδ επταετές τοΰ
το διάστημα τδ ΰψος τοΰ σώματος προο
δεύει κατά 22 δακτύλους, τδ δέ βάρος αύ
τοΰ ζυγίζει περϊ τάς 22 λίτρας. Έκ πάν
των τούτων καταφαίνεται ή πρόοδος τής 
όργανική; τελειοποιήσεως διά τής έπιροοή; 
τή; όζυγονώσεως, καϊ μόνον τδ έν τώ αϊμα- 
τι διαλελυμένον λεύκωμα, τδ διά τής καύ
σεως τοΰ οξυγόνου καταναλισκόμενον καϊ 
εις μόρφωσιν τών ιστών τοΰ σώματος προα- 
γόμενον, μόνον αύτδ άπαντάται είσέτι λίαν 
άφθονον, χρησιμεΰον πρδ; τοΐς άλλοις καϊ 
είς τήν γέννησίν τών ερμαφρόδιτων έλμίν- 
θων. ' 
τήν 
τινα φυσικήν κατάστασιν 
λικίας, δμογνωμοΰντε 
δόξαν, 
μ ή έχοντ 
παιδικήν

"Οθεν καί τινες τών ιατρών Οεωροΰσι 
τοιαύτην τών έλμίνθων γέννησίν ώς 

τής παιδική; ή- 
νιρδς τήν τοΰ λαοΰ 

καθ’ ήν ούδέποτε ύπάρχουσι παιδες 
ες σκώληκας. Κατά ταύτην τήν 
ηλικίαν διεγείρεται τδ πρώτον

καϊ ή καρδία ημών πρδς τδν ήθικδν έκεϊνον 
έρωτα, δστις έκτοτε διανοίγει τήν ψυχήν 
ήμών πρδς πάν δ,τι όφείλομεν νά άγαπώ- 
μεν καϊ σεβώμεθα. 'Ο πρώτος τωόντι τή; 
καρδίας ημών παλμός άνταποκρίνεται είς 
τούς παλμούς τής μητρικής καρδίας, τδ 
πρώτον τοΰ βρέφους έρωτικδν μειδίαμα είς 
τδ μειδίαμα τής μητρός, έκ δέ τών άκτίνων 
τής φιλοστοργίας τών έκπεμπομένων έκ τών 
Οφθαλμών αύτής άνάπτει έν ήμΐν ή ιερά 
φλδξ τοΰ υίϊκοΰ έρωτος. I

'Π δευτέρα παιδική ηλικία περιλαμβάνει 
τδ διάστημα τδ μεταξύ τής άρχής τή; δευ- 
τέρας οδοντοφυΐας καί τή; έπιδεκτικότητος 
τών γεννητικών οργάνων πρδς τήν γέννησίν 
τοΰ είδους, δηλονότι έτέραν επταετή περί
οδον. Ή μάσσησις διά τή; νέας οδοντοφυΐας 
άποκτά ήδη πάσαν τήν έαυτής ένέργειαν, 
η είσαγομένη τροφή είναι πολύ ποικιλωτέρα, 
ό στόμαχος καί τδ παχύ έντερον εύρύνον- 
ται περισσότερον, καϊ αύτή ή λεκάνη τής 
κοιλίας ιδίας είς τάς γυναίκας εύρύνεται 
περισσότερον, τδ αρτηριακόν ή ερυθρόν αί
μα αΰξεται περισσότερον τοΰ φλεβικοΰ ή μέ
λανος, οί μυώνες καί τά οστά γίνονται συμ
παγέστερα, αί διανοητικαί δυνάμεις ίσχυ- 
ρότεραι κατά λόγον τής τελειοποιουμένης 
πλαστική; ζωής, ή δέ τοΰ σώματος αυξη 
σι; προβαίνει όλιγώτερον ταχεία ή εί; τδ 
πρώτον επταετές διάστημα, διότι ή αΰξησις 
τοΰ υψου; αύτοΰ λογίζεται κατά το διά
στημα τούτο είς 1 4 δακτύλους, ένώ είς τδ 
πρώτον επταετές διάστημα έλογίζετο είς 24 
δακτύλους.

Τήν δευτέραν παιδικήν ηλικίαν διαδέχε
ται ή πρώτη νεανική ηλικία ή πρώτη νεό- 
της, άπδ τού 14 μέχρι τού 21 ή 24 έτους, 
καθ’ ·?,ν συνήθως συμπληροΰται καί λήγει ή 
τοΰ σώματος αΰξησις. Ή τού σπέρματος 
έκκρισις εί; τδ άρρεν, ζαί η έμμηνες ρύσις 
είς τδ θήλυ, άναγγέλλουσι τήν έπιδεκτικό- 
τητα τών γεννητικών οργάνων είς έκπλή 
ρωσιν τών λειτουργιών αύτών, καί τότε 
συγχρόνως διενεργεϊται καθ’ όλον τον οργα
νισμόν διά μιάς σχεδόν μεγάλη τις άνά- 
πτυξις. Ό τόνο; τής φωνή; γίνεται βαρύ

τερος καί ισχυρότερος, διότι καί δ λάρυγξ 
αύτδς εύρύνεται περισσότερον- ή φυσιογνω
μία λαμβάνει ώριμωτέραν έκφρασιν, οί δέ 
μαστοί αναπτύσσονται είς τήν γυναίκα. Τδ 
αίμα γίνεται έρυθρότερον καί θερμότερον, 
ή όρεξις καϊ ή πέψι; ίσχυροτέρα, καϊ δ νέος 
οΰτω τρώγει καϊ χωνεύει κάλλιον παντδς 
άλλου. Ένώ δέ ένισχύον.ται αί πλαστικαί 
λειτουργίαι, λαμβάνουσι καϊ αί εγκεφαλικά! 
έπαισθητήν ενεργητικότητα, διό καί αί έν- 
τυπώσει; κατά τήν πρώτην νεανικήν ηλι
κίαν είσί μονιμώτεραι, ή φαντασία γονιμω- 
τέρα καϊ σταθερωτέρα, τά δέ πάθη θερμό
τερα καϊ μάλλον επίμονα. Τηνικαΰτα καϊ δ 
άπδ τοΰ λίκνου τή; παιδικής ήλικίας διε- 
γειρόμενος ήθικδς έκεϊνος ή υίϊκδς έρως με
τατρέπεται πρδς τδν φυσικόν και εύγενή έ
ρωτα, δι’ ού ή τοΰ ένδς φύλου πρδς τδ έτε
ρον κλίσις δεσπόζει τής ψυχής, αναφαίνε
ται δέ καί παράδοξός τις πρδς τδ μέλλον 
αδημονία, ώς έάν προτισθάνοντο ή άβεβαιό- 
της καϊ τδ πολυτάραχον τού ανθρωπίνου 
βίου, καϊ οί νέοι διά τοΰτο ζωηρώς άείποτε 
συνταρασσόμενοι καϊ συγκινούμενοι, διακα
τέχονται ύπδ άνεξηγήτου τινός μελαγχολί
ας. Νέα τρυφερά αισθήματα, τέως άγνω
στα τοΐς νέοις, άλίσκουσι τήν ψυχήν αύτών, 
τδ δέ πνεύμα ταλαντεύεται μεταξύ χειμαι- 
ρικών ελπίδων καί αφρόνων ή αναίτιων α
πελπισιών. Διά ταϋτα πάντα δ ιατρός καί 
δ ήθικολόγος έν τή εποχή τή; πρώτης ταύ
της νεότητος όφείλουσιν 'ίνα λαμ-βάνωσιν ύπ’ 
όψιν τήν ϊσχύν τών νέων λειτουργιών τής 
γενετησίου ορμής, τήν μείζονα έπιδεκτικό- 
τητα πρδς πάσαν έντύπωσιν, καί τήν έτι 
ίσχυροτέραν έπιρροήν τών διανοητικών λει
τουργιών καϊ τών όργώντων παθών. Κατά 
δή τοΰτο καϊ αύτοί οί γονείς όφείλουσιν έν 
τή κρισίμω ταύτη εποχή, ϊνα έπαγρυπνώσιν 
έπί τών ιδίων τέκνων, καί μάλιστα έπϊ τών 
νεανίδων τών καί περισσότερον υποκειμένων 
είς τά νέα ταϋτα αισθήματα.

Τήν γενετήσιον δύναμιν παρά τοϊ; ζώοις 
καθυπέβαλεν ή φύσις εί; στενώτατον καί ώ- 
ρισμένον κ<Λ0να, ούδέ ήδύνατο νά έμ.πι- 
στευθή αύτήν εί; αύτά, άλλως ήθελεν έκθέ-
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βει αύτά εις τδν κίνδυνον τοΰ νά έξαντλη- 
θώσι καί σβέσωσιν αί γενεαΐ αύτών, ζαΐ μο- 
νον τον λογικόν άνθρωπον έτίμησε διά τής 
έλευθέρα; χρήσεως τής γενετησίου δυνάμε- 
ως, ήτις είναι συγχρόνως καί το σωτηριω- 
δέστερον κα1. τδ έλεθριώτερον έκ τών δοθέν- 
των εϊς αύτδν δώρων κατά λόγον τής κα
λής ίι κακής χρήσεως. ΊΙ μάλλον άρα επι
κίνδυνος περίοδος τοΰ άνθρωπίνου βίου εΐ
ναι ή νεανική ί,λιζία, διότι άπδ ταύτης άρ
χεται πάλη ισχυρών αισθημάτων καί φρο
νημάτων, έκ δέ τής πάλης ταύτης έξαρτά- 
ται τδ μέλλον τών νέων, οστις δέ νικητής 
έξέλθει, ουτος άποζτά πάσαν τήν άνδριζήν 
δύναμιν τοΰ τε σώματος καί τής ψυχής. Ό 
θρίαμβος καί τδ σημεΐον τής άληθοΰς ηθι
κή; ένεργείας συνίστανται, Κύριον-, εις τδ 
καταβάλλειν τά πάθη καϊ νικάν τάς έπι
θυμίας ημών, καί τοιοϋτος θρίαμβος, τοι
αύτη παραδειγματική ήθικότης έγένετο και 
ή τών πατέρων ήμών αξιομίμητος εγκρά
τεια, διότι ούτε ή νεότης αύτών ζατηνα- 
λίσκετο είς τάς ήδονά; τών αισθήσεων, ούτε 
ό έρως αύτών διήγειρε πάθη κτηνώδη, άλλ’ 
εύγενή άμιλλαν πρδς άγαθάς καί σώφρονας 
πράξεις, διδ καί είς τήν άνδριζήν ηλικίαν 
άφιζνούμενοι ειχον σώμα μέν υγιές καί εύ· 
ρωστον, ψυχήν δέ πλήρη άδαμάστου θάρ
ρους, καί καρδίαν έμπλεων ευγενοΰ; ζέσε- 
ω;.

Κατά τήν πρώτην ταύτην νεανικήν ηλι
κίαν, ήτις άλλως ποικίλεται καί κατά τδ 
φΰλον, ζαΐ ζατά τδ κλίμα, ζαΐ κατά τήν 
ζρασιν, ζαΐ ζατά τδ είδος τής τροφής, ό 
ευνουχισμός άποβαίνει έλεθριώτερος ή ζατά 
τήν παιδικήν ηλικίαν, διότι κατά τήν νεό
τητα τά γεννητιζά όργανα άποζτώσιν είδι- 
ζώτερον πληρεστέραν ζωήν, ζαί συνδέονται 
στενώτερον μετά τοΰ έπιλοίπου έργανι- 
σμ-.ΰ.

Ίί δευτέρα νεανική ηλικία, η κυρίως νε- 
ότη; καλούμενη, άπδ τοΰ 24 μέχρι τοΰ 30 
ή 3 > έτους, ε’ναι και αύτη εποχή καθ’ 
ήν αΰςάνει ό άνθρώπινος έργανισμδς, ούχί 
μέν ζατά τδ ύψος, άλλά κατά τδ βάρος 
τοΰ σώματος. 0: μυώ-ες γίνονται συμπα-

γεστεροι καί ογκωδέστεροι, ή άποστέωσις 
συμπληροΰται όλοσχερώς, τδ δέρμα χρωμα
τίζεται περισσότερον, ή θερμοκρασία τοΰ 
σώματος είναι ισχυρότερα,διδ ζαΐ εύζολώτε- 
ρον άνέχονται τά; μεταβολάς τοΰ ψύχους 
καί καύσωνος, ό ύ.τνος ελαφρότερος, βλιγώ- 
τεοον προεξέχουσα ή τών παθών καί τής 
φαντασίας δύναμις, ίσχυροτέρα ή σκέψις ζαΐ 
ορθή ή τών πραγμάτων κρίσις, έξ ού καί 
πάσαι α-ήθιζ.αΐ ένέργειαι τής τοιαύτη; έπο
χής έπισφραγίζονται διά τής ισχύος ζαΐ τής 
καρτερίας. Κατά ταύτην τήν έποχήν ανα
πτύσσεται ζαΐ ή μεγαλητέρα ένέργεια τή; 
γενετησίου ορμή;. Ό άνθρωπος τότε σφό- 
δρα συναισθανόμενος τήν ήν περιβέβληται 
δημιουργικήν δύναμιν, δέν έζπληοοϊ πλέον 
μόνα; τάς λειτουργία; τή; ζωική; ζαΐ πλα
στική; ζωής, άλλά ζαΐ τάς -χρησίμους εί; 
τήν γεννησιν νέων όντων ζαΐ τήν συντήρη- 
σ-.ν τοΰ ανθρωπίνου είδους" Γ 
νον υπέρ έαυτοΰ, άλλά ζαΐ υπέρ τή 
τη; συ/τηρήσεως" δέν τ 
νον περί τών άναγκών τοΰ άτόμου αΰτοΰ, 
άλλά ζαΐ περί τών άναγζί ν νέων όντων, 
δ·.δ ζαΐ κατά τήν ηλικίαν ταύτην ισχυρότε
ρου αναπτύσσεται τδ εύγενέ; τοΰ έρωτος 
πάθος, δι’ ού προπαρασκευάζετε ή ηθική 
τοΰ άνθρώπου άνύψωσις έν τή ένότητι τοΰ 
ζεύγους, καί δι’ ού παράγεται ή αθανασία 
τοΰ άνθρωπίνου είδους. Τότε, Κύριοι, ανα
πτύσσονται, εϊπερ ποτέ καί άλλοτε, αί 
γενναιόφρονε; τής καρδίας δρμαΐ, τότε έπι- 
σφραγίζεται ή κοινωνικότης τοϋ άνθρώπου, 
τελείται δέ οΰτω καί ή τοΰ Δημιουργού 
βούλησις, οστις πλάσας τδν άνδρα καί τήν 
γυναίκα φύσει άνομοίους ούχί μόνον ζατά 
το σώμα,άλλά ζαΐ κατά τάς ήθιζάς ιδιότη
τας, 
ρα δσα έδωρήσατο ε 
κατέδειξε 
βουλήν περί τή; έ 
συνηνωμένοι 
δώρα Αΰτοΰ.

Κατά τήν 
νεότητο; μεγάλω 
στιζή ζωή, καί

δέν ζή πλέον μό-
Λ_ι. τοιαύ- 

προβλέπει πλέον μό-

ζαΐ διανείμα; άναμέσον αύτών τά δώ- 
; τδ ανθρώπινον γένος, 

τοιουτοτρόπως τήν Οείαν αύτοϋ 
ένώσεως αύτών, δπω; έμοΰ 

άπολαμβάνωσιν ολοσχερή τά

αίφνιδίως πάσαι αί άνωτέρω μνημονευθεϊσαι 
μεταβολαΐ τοΰ Οργανισμού καί τών λει
τουργιών αύτού" ζαΐ αύται δέ α'. μοοφαΐ 
καί οί ιδιαίτεροι χρωματισμοί τών πτερών 
τών πτηνών ή άλλων ζώων αναπτύσσονται 
περί ταύτην τήν έποχήν τή; φυλετική; ώ- 
ριμότητος. Ούτω;, έν παραδείγματι,τδ σώ
μα τών έντόμων λαμβάνει τότε νέαν λάμ- 
ψιν, νέα δέ καί λαμπρότερα χρώματα προσ
τίθενται εί; τά έξ ών πρότερον έλαμπε, 
και πολλάκις μάλιστα τδ σώμα αύτών γί
νεται πράγματι φωτεινόν, (ό; τι; λαμπά; 
τοΰ υμεναίου. Αί λεπίδες τών ιχθύων άντα- 
νακλώσι μετ’ άμιμήτου ζωηρότητο; πάντα 
τά ποικίλα χρώματα τοΰ υελίνου πρίσμα
τος. Τά πτερά τών πτηνών, άρρένων τε καί 
θηλέων, περιβάλλονται του; λαμπροτέρους 
στολισμούς, τά δέ μελωδικά αυτών άσματα 
ζωογονοΰσι τήν φύσιν, μεταδίδοντα εί; αύ
τήν τήν μέθην καί τήν χαράν αύτών. Οί 
πρότερον άφωνοι Οφθαλμοί τής νεάνιδος ά- 
ποκτώσι νέαν λάμψ-.ν, τδ δέρμα αύτή; 
προσκτάται νέαν λευκότητα, πάν δε ο,τι έ- 
παγωγδν ζαΐ χάριεν λάμπει έπί τοΰ νεανι
κού αύτή; προσώπου, ίω; άν ούτω γεννηθή 
τδ ίσχυρδν έκείνο θέλγητρου, δπερ φύσει 
ζαΐ νομίμω; δεσμεύει τδν άνδρα μετά τή; 
συντρόφου αυτού.

Ό εύνουχισμδ; παρεμποδίζει πάσας τάς 
μεταβολάς καί τά άποτελέσματα τή; νεό- 
τητος, καί άφίνει τδν άνθρωπον άγένειον, 
μετά μυώνων πλαδαρών καί άσθενών, μετά 
πλειοτέρας πιμελής, μετά φωνή; άσθενε- 
στέρας καί τραχείας, τά δέ άποτελέσματα 
ταΰτα έπέρχονται μεγαλήτερα, έάν ό εύνου- 
χισμδ; ένεργηθή πολύ ταχύτερον ή έγγυ; 
τής νεότητας, δηλονότι πριν -ή άναπτυχθή δ 
σύνδεσμος έκείνο;, δστις πράγματι υπάρχει 
άναμέσον τή; άναπτύξεως τών γεννητιζών 
οργάνων καί τών πλαστικών λειτουργιών 
τοΰ Οργανισμού. Διδ καί αί μέτρια1. τών γε
νετησίων Ορμών ικανοποιήσει; συμβάλλου- 
σιν εί; τήν ευεξίαν τοΰ σώματος, ή δέ κα- 
σαχρησις αύτών έζνευρίζει μεγάλως τά; δι
ανοητικά;, τά; αισθητηρίους, τάς θρεπτικά; 
λειτουργίας, καί ρίπτει τδ σώμα' είς τά;

σπουδαιοτέρας βλάβας. Έκ τών προώρων 
γάμων έπέρχεται είς άμφότερα τά φύλα έ- 
ξασθένησις εϊ; τε τά; φυσικά; καί ήθιζά; 
δυνάμεις, ζαΐ πλήν τούτου ή νέα προδιατί
θεται εί; τάς εκτρώσεις. Αί γυναίκες αί πο
λύ ταχέως ζαΐ πολύ συνεχώς έγζυμονοΰσαι 
καί γαλακτροφουσαι, εύκόλως περιπίπτου- 
σιν είς τήν πνευμονιζήν φθίσιν. Τά πρώτα 
τέκνα τών πολύ νέων γεννητόρων είσίν έν 
γένει άσθενή καί Ολίγον νοήμονα. Τδν κίν
δυνον τών πρωίμων γάμων γινώσζοντε; οι 
άρχαϊοι "Ελληνες, δέν έπέτρεπον τδν γάμον 
είμή μετά τήν ολοσχερή άνάπτυξιν τοΰ Ορ
γανισμού, ήτοι εί; μέν τάς γυναίκας άπδ 
τού 21 μέχρι τοΰ 24 έτους, εί; δέ τους άν
δρας άπδ τοΰ 30 έτους. ΊΙ λεγομένη οθεν 
ώριμότη; τοΰ γάμου δέν πρέπει νά συγχέη- 
ται άμέσως μετά τής πρώτης νεανική; ηλι
κίας, διότι, ϊνα άποκτήση πάσαν αύτή; τήν 
ίσχύν, άνάγκη νά διαμένη έπι τινα χρόνον 
άεργος. Φαίνεται δ’ δτι καί οί πολιτικοί 
νόμοι εί; ταύτην άπέβλεψαν τήν έπιδεζτι* 
ζότητα τών ήμετέρων σωμάτων, οπότε (ό
ρισαν τήν ένηλιοκιότητα καί άνηλιζιότητα, 
οί δέ πρδ τή; έποχή; ταύτη; τελούμενοι 
γάμοι άποβαίνουσι συνήθως έπιζήμιοι εΐ; 
τήν ύγείαν. Ίδιαίτεραι άλλαι άμ.οιβαΐαι ε- 
πιρροαΐ τών γεννητιζών οργάνων έπί τοΰ ορ
γανισμού έστωσαν καί αί παράδοξοι βρέ
ξεις,αί σιελόρροιαι,αί ναυτιάσεις καί οί εμε
τοί τών έγζ.ύων" ή έπαισθητή έςασθένησι; 
τή; μνήμης καί τής όοάσέω; διά τοΰ αύνανι- 
σμοΰ, καί έτερα πολλά γεγονότα, άποδει- 
κνύοντα άρκούντως οτι αί λειτουργία! τών 
γεννητιζών οργάνων, έκτδ; τοΰ δτι συνδέ
ονται στενώ; μετά τοΰ δλου οργανισμού, 
έχουσι καί ειδικά; σχέσεις πρό; τινα; ιδιαι
τέρα; λειτουργία;. ’Επειδή δέ ζαΐ μόνο; ό 
άνθρωπο; κέκτηται έν πάση έποχή ει; την 
σπουδαιοτέραν έζ τών λειτουργιών τοΰ Ορ
γανισμού, διά τούτο εί; μόνον τδν ορθόν 
λόγον ζαΐ τήν έπιστήμην εναπόκειται ή συ
νετή διεύθυνσις τή; τοσοϋτον πολυτίμου 
ζαΐ φθοροποιού άμα δυνάμεω;·

ΊΙ μεσαία ή ανδρική ηλικία παρίσταται 
διά τή; εντελούς ωριμότητα; ζαΐ στασιμό-
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τητος, ούτως είπεΐν, τοΰ όργανισμοΰ, iWa 
τότε συνάμα άρχοντα·. βαθμηδόν ζαί λελη- 
θότω; προεξέρ χο^σαι τών αναπνευστικών 
λειτουργιών αί λειτουργία·. τών κοιλιακών 
οργάνων, καί ιδίως τοϋ ήπατος, ζαί μάλι
στα έν τοΐς θερμοί; κλίμασιν, έν οί; πλεΐστα 
ζαί συχνότατα διά τοΰτο τά κοιλιακά νο
σήματα, ώς σπανιότατα εισι τά τοΰ πνεό- 
μονος φυμάτια είς τε ττ,ν ανδρικήν ηλικίαν 
καί ει; τά θερμά κλίματα.Κατά ττ,ν ήλικίαν 
λοιπόν ταύτην έλαττοϋται βαθμηδόν τό ζω- 
ογόνον αρτηριακόν αίμα, άρχεται δέ πλεό
ναζαν τό αντίθετον φλεβικόν ή μέλαν αίμα, 
ζαί καθ’ δλον τόν οργανισμόν αΰξεται μι
κρόν ζατά μικρόν ή έναπόΟεσις τοϋ λίπους, 
ή δέ φυσιογνωμία λαμβάνει χρώμα αμαυρό
τερου, καί αύται αί παρειαί βάφονται διά 
βαθυτέρας αιματώδους χροιάς. Διά δέ τήν 
έναρχομένην αμβλύτητα τών τε αισθητι
κών καί ερεθιστικών ινών τοϋ ήμετέρου σώ
ματος, ένεκεν τοϋ πλεονάζοντας φλεβικού 
αίματος, όλίγον συντείνοντας πρός τήν ζω
τικότητα, τό ορμητικόν καί τό αίφνίδιον 
τών παθών έλαττοϋνται,ή έτοιμότης καί τό 
γόνιμον της φαντασία; έξασθενοϋσι, καί αύ
τή ή τής κρίσεως ταχύτης αντικαθίσταται 
διά τής βαθύτητο; καί τής γλισχοότητος, 
διά τής υπεροχή; τής συνέσεως έπί τοΰ δε- 
σποτικοϋ τής φαντασίας κράτους. Αύτη είναι 
ή ηλικία τής μονιμότητος περί τάς προθέ
σεις καί τά σχέδια, τής μετριόττ.τος περί 
τάς γενναιόφρονας δρμάς, καί τής κάλλιστα 
μεμετρτ.μένης φρονήσεως περί τόν πρακτι
κόν βίον' καί αύτό τό τής ψυχής θάρρος ά
πδ τυφλοϋ καί ορμητικού σύννουν γίνεται 
καί επιφυλακτικόν, καί έντεΰθεν σταθερώ- 
τερον. Κατά λόγον δέ τής όλιγωτέρα; δρ- 
μητικότητος τών εσωτερικών παθών, οί άν
θρωποι τή; ανδρικής ηλικίας άρχοντα·, προ- 
τιμώντες περισσότερον τάς διασκεδάσεις τών 
αισθητηρίων, διό καί ή πρδς τά θεάματα 
καί τήν κραιπάλην ροπή γίνεται έπαισθη- 
τοτέρα’ έξασθενοϋσι δέ καί αί ένστικτοι έρ
μα1. τής γενετησίου έρμής, καί μόνον καθ’ 
έξιν δύνανται νά δεσπόσωσι τών ωρίμων 
τούτων άνθρώπων. 'II τερπνότης τοϋ βίου 

συνήθως έλαττοϋται έπαισθητώ; είς τήν έ- 
ποχήν ταύτην τής πρόσκαιρου απάτης καί 
ττ,ς ήττον ευφροσύνου έπιδράσεως τοϋ αρτη
ριακού αίματος, δπερ έέπει άείποτε πρδς τδ 
φλεβικόν, έξ ού γενναται καί ή μεγαλητέρα 
φλεβοκοιλιακή υπεραιμία, ήτις γίνεται πα · 
οαίτιος τών συνεχώς τήν ηλικίαν ταύτην πα- 
ρενοχλουσών αιμορροΐδων, καί ήτις έστί συ
νήθης σύντροφος τής πρδς τήν μελαγχολίαν 
έπιρρεπδύσης ψυχής, καί μάλιστα είς τά θερ
μά κλίματα. Τοιαύτη ή θαυμασία σχέσις ά- 
ναμέσον τών σωματικών καί ήθικών ιδιοτή
των ! Τροποποιούμενων έκείνων, τροποποι
ούνται καί μεταβάλλονται καί αύται ! Τοι
ουτοτρόπως δέ ή ίλαρότης καί ή δραστήριος 
άντίληψις τών άνθρώπων τή; αιματώδους 
αρτηριακή; κράσεως, συνήθους έν τοΐς ψυ
χροί; κλίμασιν,άντικαθίσταται δ-.ά τής σο- 
βαρότητος, τής μελαγχολίας καί τής βρα
δείας άντιλήψεως παρά τοΐς άνθρώποι; τής 
αίματοφλεβικής κράσεως. "Οθεν καί διά τδ 
κατά τήν ανδρικήν ήλικίαν πλεονάζον βαθ
μηδόν φλεβικόν αίμα, καί τήν εντεύθεν με
λαγχολικήν τής ψυχής επιρρέπειαν, τδ μέλ
λον έκφοβίζει εύκολώτερον τους ανθρώπου; 
τή; ηλικίας ταύτης, ή δέ ζωή αύτών όλιγώ
τερον ένισχύεται ύπδ τής έλπίδος. Πάσαι δ
μως αί υλικά! καί ήθικαί αύται μεταβολαί, 
καί πολλαί έτεραι βαθμηδόν έπερχόμεναι, 
γίνονται λίαν έπαισθηταί περί τδ τέλος τής 
ανδρικής ήλικίας καί περί τήν αρχήν τής 
προκεχωρημένης, ή μάλλον κατά ταύτην 
κυρίως τήν ήλικίαν αναφαίνονται, ήτις καί 
διαφέρει τής ανδρικής μόνον κατά τινα πα
ρακμήν ή έκπτωσιν τής πλαστικής ζωής.

'II κατάπτωσις αυτή τής πλαστικής ή 
θρεπτικής διεργασίας εξακολουθεί έτι πε
ρισσότερον κατά τδ γήρας, οτε καί ανα
φαίνονται τά άποτελέσματα τής τοιαύτης 
καταπτώσεω; διά τινων ιδιαιτέρων καί έπ- 
αισθητών μεταβολών. ΊΙ γλισχοότης καί 
μαλθακότης τών ιστών απάντων έλαττοϋ
ται, καί άρχεται έπικρατοϋσα ή τραχύτη; 
καί ή σκληρότης" αί μεμβράναι γίνονται έν 
μέρει χονδρώδεις, οί δέ χόνδροι γίνονται ο
στέινοι, οί χιτώνες τών αρτηριών κατά τδ 

προκεχωρημένον γήρας υπαλείφονται έκ δια
φόρων μεταλλικών ούσιών, καί τοιαΰται 
μεταλλικαί ούσίαι έναποτίθενται ένίοτε καί 
είς τάς έπιφανείας τών άρθρων, έξ ου εν 
μέρει καί ή δυσκινησία καί ακινησία τοϋ γέ- 
ροντος. 'Π ύλη τοϋ σώματος έλαττοϋται, 
τδ αίμα ολιγοστεύει καί γίνεται υδαρέστε- 
ρον, έξ ού καί αύται αί φλογιστικά! νόσοι 
τών γερόντων άντενδεικνύουσι τάς αφαιμά
ξεις, τά γεννητικά όργανα σμικρύνονται 
περισσότερον, ώς καί τδ ήπαρ αύτδ καί ή 
έκ τούτου έκκρισις τής χολής, διδ καί ή
πιος καί ήττον όξύθυμος ό γέρων. Μετα
βάλλεται πρδς τούτοις τδ χρώμα διαφόρων 
τοϋ σώματος μερών, τδ λευκόν τοϋ οφθαλ
μού γίνεται τεφοόχρουν, τεφρόχροα γίνον
ται καί τά νεύρα, τά δέ οστά καί οί όδόν- 
τος λαμβάνουσι κιτρινωπόν χρώμα. ΊΙ τρο
φή έλαττοϋται, διότι έξασθενεΐ καί ή άπΟρ- 
ρόφησις τών θρεπτικών ούσιών, ή μάσσησις 
καί ή πέψις’ βραδύνεται ή αναπνοή ζαί ή 
τοϋ α'ίματος κυκλοφορία, διό καί ολιγωτε- 
ρα ή τοϋ γέροντος θερμοκρασία. Ή ίσχνό- 
τη; προχωρεί άείποτε, ή Ορέψις βαίνει έξ- 
ασθενΰϋσα, πολλά δέ άγγεΐα άποφράσσον- 
ται καί εξαφανίζονται. ΙΙάσα αϊσθησις ζαί 
πάς έρεθισμός άμβλύνονται, πάσα κίνησις 
δύσκολος καί άσθενής, ασθενείς δ’ ομοίως 
καί αί έγκεφαλικαί ένέργειαι, τά πάθη ά- 
πέβαλον ήδη τήν δρμήν αύτών, ή διαγωγή 
δειλοτέρα, σωφρονεστέρα καί ήθικωτέρα, 
διδ καί έξαίρεσιν ποιεί γέρων ανήθικο; ή 
διεφθαρμένος. Τδ πρώτον μελαγχολικδς ζαί 
μεμψίμοιρος δ γέρων, γίνεται έπειτα ήπιος, 
ήδυς, καί ευεργετικός, έάν διά τής δυνάμε- 
ως πεφωτισμένου λογικού άνευρίσκη έντδς 
έαυτοΰ πολύ έρθοτέρας πτ.γάς εύαρεστησεων. 
’Ενίοτε τέλος δ άνθρωπος διατρέχει τδ στά- 
διον τής γεροντική; μωράνσεως, παλιμπαι; 
γινόμενο;, καί βαθμηδόν μεταπίπτει εί; ά
ληθή ήθικήν μωρίαν, ένώ συγχρόνως μετά 
τής προφανούς ταύττ; καταπτώσεω; τών 
λειτουργιών τής πλαστικής ζωή; καί^μορ- 
φώσεω; καταπίπτουσι καί αί ζωϊκαί δυνά ■ 
μ εις, έξασθενοϋσι πάσαι αι ένέργειαι, καί 
τέλο; έξασθενεΐ καί η αναγκαία τών λει

τουργιών άλληλεπίδρασις, ή δέ ζωή τοιου
τοτρόπως καταπαύει τάς έαυτής λειτουρ
γίας καί άποσβέννυται, τδ σώμα άποσυντί- 
Οεται χοϋ; είς χοϋν απερχόμενον, και μόνη 
άναλλοίωτος παραμένει ή πνευματική ζωή, 
μόνον τδ πνεΰμα τδ φθαρτόν αυτού σκήνω
μα άπεκδυόμενον άπέρχεται εΐς τήν άΐδιον 
κατοικίαν, άπολαϋσον τής αιωνίου μακαριό- 
τητος ή τή; αιωνίου δυσμοιρίας κατά λογον 
των άγαθών ή φαύλων αύτοΰ βουλευμάτων 
καί πράξεων.

Τοιαύτη ή λύσις τοΰ άναμέσον τής υλτ.ς 
καί τοΰ πνεύματος μυστηριώδους συνδέσμου! 
Καί πάσας μέν τάς τών ηλικιών μεταβο
λάς, δσαι όδηγοϋσι πρδ; ττ.ν θλιβεράν ταυ" 
ττ,ν λύσιν, ούδόλως δυνάμεθα νά έπανορθω- 
σωμεν, διότι νόμος τή; φύσεως έπεβαλεν 
αναπόδραστου τέλος εί; τήν άνθρωπινην ζω · 
ήν, άλλ’ ούχ’ ήττον έκ τοϋ αυτού φυσικού 
νόμου διδασκόμεθα περί τών μέσων τών δυ· 
ναμένων νά συντελέσωσιν είς τήν αναβολήν 
τής λύσεως έκείνης. Περί τούτου Οέλομεν ο
μιλήσει έν άλλη έποχή.

Λήμνος, τήν 25 Ιανουάριου 1870.
Είάγ. Έ]'ΐια>·ουή.Ι.

’Εκ τοϋ ’Αναγνωστηρίου
«ή 'Ομόνοια»

ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡ1ΚΗΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ.

(Συνέχεια καί τέλος).

Γ'.
Αί θέσεις τών άστέρων, προσδιοριζόμενοι 

ή κατ’ εϋθεΐαν διά τών κατά τήν στιγμήν 
τής διαβάσεως των άπδ τοϋ μεσημβρινού 
παρατηρήσεων, ή εμμέσως διά τής προς άλ 
λους παρακειμένου; άστέρας συγκρίσεως, θά 
χορηγώσι πάντοτε τήν άσφαλεστέοαν βάσιν 
εΐς ολα; τάς έρεύνα; τάς άφορώσας την κα
τασκευήν καί τδν έσωτερικόν μηχανισμόν
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τοΰ συμπαντος. Πλήν άλλά δέν είναι ταϋτα 
τά μόνα προσιτά ήμΐν προβλήματα. Ή δό- 
ντ,σις εκείνη τοΰ αίθέρος ήν ονομάζομεν φώς 
δέν προδίδει μόνον ττ,ν διεύθυνσιν εις ήν εύ- 
ρίσκεται (ή τούλάχιστον εύρίσκετό ποτέ) 
ουράνιόν τι σώμα’ άλλ’ υποβαλλόμενα είς 
τήν βάσανον τοΰ πρίσματος, τά αίθερικά κύ
ματα αποκρίνονται έτι καί περ1. τής φυσικής 
συστάσεως τοΰ άστρου δθεν δρμώνται.

Δέν άγνοεΐτα·. σήμερον οιαν νέαν ζύμην
< τής φυσικής ά- 

ή άνακάλυψις τής φασματικής 
’Από δεκαπενταετίας, ό ήλιος, 

αί φωτονεφέλαι, οί κομήται καί 
ήρευνήθησαν σχεδόν καθεκάστην

παρέσχεν εις τήν σπουδήν 
στρονομίας 
άναλύσεως.
οί άστέρες, 
αί βολίδες 
διά τοΰ φασματοσκοπείου υπό πλείστων Ο
σων εμπείρων καί οξυδερκών αστεροσκόπων’ 
άρκούμεθα νά άναφέρωμεν τά ονόματα τών 
κ. κ. Ίανσένου, Ούγγινσίου καί Μιλλέρου, 
Λοκυέρου, Σέκκη, Έουθερφούρδου, Ούολφίου 
καί 'Ραΰέτου. Είναι ώσεί τις νέα είδικότης 
έμφανισθεΐσα εις τά αστεροσκοπεία, καί έξ- 
οπλισθεΐσα δι’ δλοκλήρου άποσκευής εντέ
χνων οργάνων, δι’ άΟρόων παρατηρητικών 
μεθόδων καί θεωριών νέων. Ό κλάδος ού
τος έπί τοσοϋτον προήχθτ, ώστε άπαιτεΐ 
ήδη ειδικά καταστήματα. Ή άνίδρυσις ά- 
στεροσκοπείου τής φυσικής άστρονομίας έν 
ΙΙαρισίοις ύπήρζεν Sv τών άποτελεσμάτων 
τής μεγάλης ταύτης κινήσεως.

Κατά τάς άρχάς τής φκσματικής άναλύ
σεως, γνωστά; ήδη τοΐς πάσι καταστάσας, 
τό φάσμα τοΰ φωτός τοϋ έκπεμπομένου έκ 
διαπύρου τινός αερίου περιέχει λαμπρά; ρα
βδώσεις, ών τό χρώμα καί ή συναρμογή έκ

του αερίου’ 
ϊ’ έναντίας 

μέ δμαλά χρώ- 
τάς ουσίας όμοιοτρόπως έ- 
τό φάσμα διασχίζεται υπό 

ί τις

δηλοΰσι ττ,ν χημικά,ν σύστασιν 
τά δε στερεά καί τά υγρά ά 
παρέχουσι φάσμα συνεχές, 
ματα, δι* δλας 
χοντα* έτι δέ, 
σκοτεινών ραβδώσεων δταν άτμοσφαΐρά 
έ; αερίων ή άτμίδων έμποδίζη κατά τήν 
δίοδόν τινας τών άκτίνων τών έκπεμπρμέ- 
νων έκ τής φωτεινής εστίας, κα'ι αί σκοτει
νά1. αύται ραβδώσεις χαρακτ'τ,ρίζουσι τότε 
τούς περιβάλλοντας τδ διάπυρου σώμα α

τμούς.Οΰτω; αί μέλαναι ραβδώσει 
μούμεναι κατά χιλιάδι 
σμα,καί ονομαζόμενα·. ραβδώσεις τοΰ Φραΰγ
χόφερ, φανερόνουσι τά συστατικά τή; α
τμόσφαιρας τοΰ ήλίου,παρέχουσαι ήμΐν τήν 
βεβαιότητα ότι τδ φωτίζον ημάς άστρου ε’ν 
συνόλω συνίσταται έκ τίς αύτής ούσίας έξ 
ής είναι πεφυρμ’ένη ή γή, ατε ευρισκομένων 
έν αύτη τών πλείστων γήινων στοιχείων.

Τά φάσματα 
λήν ομοιότητα 
ούτοι προφανώς 
περιβαλλόμενοι 
περιεχουσών έν 
στα όσα γήινα στοιχεία. Κατά τόν Γ1. ΣΙ/.· 
'/.τ,ί (διευθυντήν τοΰ ’Αστεροσκοπείου τής 

ίτούς 
ών έκα- 
ούρανοΰ’ 
λευκούς 

ίριος καί

οί άριθ-
-α; είς το ηλιακόν φά-

τών απλανών άστέρων πολ- 
έχουσι πρδς τδ τοΰ ήλιου’ 
είναι ήλιοι ώς δ ήμέτερος, 

υπό αερωδών ατμοσφαιρών 
άτμώδει καταστάσει πλιϊ-

•■.ην (διευθυντήν τοΰ Αστεροσκοπείου 
’Ρώμης), δυνάμεθα νά άνάγάγωμεν αύ 
εις τέσσαρας πρωτεύοντας τύπ 
στος επικρατεί είς ένίας ζώνας 
δ πρώτος τύπος περιλαμβάνει 
ή κυανολεύκοος άστέρας, οίοι 
δ Βέγας’ χαρακτηριστικόν τοΰ 
είναι αί παχιϊαι σκο 
πολλά1, τεκμηριοΰσι τήν ΰπαρζ1

•ους, 
τοΰ 
τούς 
δ Σε 
τύτου τούτου 

ναί ραβδώσεις, ών αί 
ν τοϋ ΰδρο- 

γόνου έν ύψίσττ, θερμοκρασία’ δ δεύτερος 
τύπος, περιλαμβάνων τούς ωχρού; αστέρας, 
οίοι ή Δΐξ καί δ Άρκτοϋρος, προσεγγίζει 
ιδιαιτέρως τώ ήμετέρω ήλίω, τών φασμά
των αύτοΰ παρουσιαζόντων ραβδώσεις λε
πτάς καί πολυαρίθμους. Σπανιότερο; είναι 
δ τρίτος τύπος, δ περιλαμβάνων τούς ερυ
θρούς άστέρας, ών τά φάσματα παριστώσι 
πλατείας λαμπρές ζώνας, χωριζομένας δι’ 
άλλων σκοτεινών, έξ ών εικάζεται ή υπαρ- 
ξις άερωδών ατμοσφαιρών εις χαμηλοτάτην 
θερμοκρασίαν' δ τέταρτος τέλος τύπος είναι 
τροποποίησές τις τοϋ τρίτου· Όλίγιστοι μέν 
άστέρες, ώς τό Γάμμα τής Κασσιεπείας, έ
χουσι τάς λαμπρά; ραβδώσεις τών δια 

αι

υ- 
ρων αερίων- δύο δέ άλλοι, τό "Αλφα τοΰ Ώ- 
ρίωνο; καί τό Βήτα τοΰ Πήγασου, άμφότε- 
ροι άνήκοντε; εις τόν τρίτον τύπον, παρου- 
σιάζουσι κατά τάς έρεύνας τοϋ Ούγγινσίου 
περιεργοτάτην τινά ειδικότητα, δηλονότι 
εί; τά φάσματα αύτών μ.αρτυρεϊται ή α
πουσία τών δύο χαρακτηριστικών γραιζύ.ών

τοΰ ύδρογόνου, τών άντιστοιχουσών εί; τά; 
ραβδώσεις C καί ί’’ τοΰ Φραΰγχόφερ. Ιδού 
λοιπόν κόσν.οι έστερημένοι τοϋ υδατος ! Ό 
Ούγγίνσιο; συμπεραίνει δτι καί οί πλανήται 
τών καταχθονίων τούτων ήλιων πιθανώς 
στερούνται ωσαύτως τοΰ υδατος, καί προσ- 
επιλέγει : «Έχρειάζετο ή ισχυρά φαντασία 
τοΰ Δάντου ΐνα κατοικίση τοιούτου; πλα
νήτας ύπό ζωντανών πλασμάτων». Άλλά 
μήπως καί ή σελήνη δέν είναι έπίσης μία 
κεκαυμένη σκωρία, μηδέν ίχνος άέρος καί 
υδατος έχουσα ;

’Εκτός τών σπανίων τούτων εξαιρέσεων, 
τά άφθονώτερον ευρισκόμενα έν τςϊς άστρύις 
γήινα στοιχεία είναι άκριβώς έκεΐνα, όσα 
είναι ούσιωδώς αναγκαία διά τήν ζωήν, οΐα 
ύπάρχει έπί τοΰ ήμετέρου πλανήτου, δη
λαδή τό ύδρογόνον, τό σόδιον, τό μαγνή- 
σιον, δ σίδηρος, κτλ.,καί κατά πάσαν πιθα
νότητα αί άτμόσφαϊραι τών σωμάτων τού
των είσί πλήρεις έξ ύδατατμών. Οί αστέ
ρες λοιπόν κατά τό γενικόν σχέδιον τή; συ- 
στάσεώς των όμοιάζουσι τώ ήμετέρορ ήλίω’ 
άλλά παρά ταύτην τήν ενότητα τοΰ σχε
δίου καταφαίνονται κα1. άτομικαί διαφοραί 
ούχί ευκαταφρόνητοι, άποκαλυπτόμεναι ή
δη διά τοΰ ιδιαιτέρου χρωματισμοΰ πολ
λών άστρων. Διά του φασματοσκοπίου πλη- 
ροφορούμεθα οτι δ χρωματισμό; ούτος προ
έρχεται έκ τών άτμωδών περικαλυμμάτων 
άτινα περιβάλλουσι τά ούράνια σώματα’ 
διότι τών ατμών τών διακεχυμένωυ είς τά; 
ατμόσφαιρας αύτών, έχόντων τήν ιδιότητα 
νά άμαυρώσι μέρος τών άκτίνων,έξ ών άπο 
τελείται τό λευκόν φώ; τό έκπεμπόμενον 
έκ τών διακαών πυρήνων, τά μή άμαυρωθέν- 
τα χρώματα έπικρατοϋσιν είς τό άφικνού- 
μενον μέχρι τή; γής φώς, καί δπερ διά τοΰ
το φαίνεται ήμΐν ερυθρόν, ωχρόν, κυανοΰν 
ώ; τό διερχόμενον διά τίνος κεχρωματισμέ- 
νης υέλου. Οί ερυθροί άστέρες έχουσιν α
τμόσφαιρας άπορροφ.ώσας τάς χλωρά; καί 
κυανά; ακτίνας’ οί κυανοί είναι οί άπογυ- 
μνωθέντε; άπό τών ερυθρών καί ωχρών ά
κτίνων των, καί οΰτω καθεξής. Ό τύπο; 
τών λευκών άστέρων είναι δ Σείριος, δστις

ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.) 

δμω; ήτον ερυθρός άλλοτε, καθώς άναφέ- 
ρουσιν οί άρχαΐοι’ ίσως είς τό διάστημα δισ- 
χιλίων έτών συνέβη μεταβολή τις εις τήν 
σύστασιν τής άτμοσφαίρα; τούτου τοΰ ά
στρου. Κατά τόν Ούγγίνσιον έν τή διατά
ξει τοΰ φάσματος τών άχοόων άστέρων δι- 
ορών-.αι δείγματα υψίστη; θερμοκρασία;’ 
έάν ή ύπόθεσ·.; αΰτη ε'ίχετο άληθείας, έ
πρεπε νά δεχθώμεν οτι δ Σείριο; ού μόνον 
δέν ψύχεται, άλλ’ εύρίσκεται άπ’ έναντίας 
εί; ύψηλοτέραν θερμοκρασίαν σήμερον ή δτε 
κατετάσσετο μεταξύ τών ερυθρών άστέρων, 
δπερ ex τώ>· .τροεέρωΓ σχεδόν απίθανου 
φαίνεται.

Πλήν άλλά οί νόμο·, τής μορφώσεω; καί 
τή; άναπτύξεως τών ούρανίων σωμάτων τό
σον ολίγον γνωστοί είναι είσέτι ήμΐν, δύστε 
δέν δυνάμεθα νά άπαλλαγώμεν απολύτως 
-.αύτη; ή έκείνη; τής ύποθέσεως. Οί μετα
βλητοί άστέρες, ο: διερχόμενοι περιοδικός 
διά διαφόρων φάσεων λάμψεως έκ τοΰ με
γίστου είς τό ελάχιστου, καί άλλοι σβεννύ- 
μενοι έτι έξ δλοκλήρου Οάττον ή βράδιον, 
δεικνύουσιν ήμΐν παραδείγματα πάνυ έπαι- 
σθητών μεταβολών τελουμένων πρό τών 
οφθαλμών ήμών. ’Αλλά παραδοξότερα έτι 
είναι τά τών νέων άστέρων άναφέντων αί- 
φνιδίως έν τώ ούρανώ κατά καιρούς, αύ- 
θωρεί δέ σχεδόν πάντοτε κατασβεσθέντων 
πάλιν. Έάν λογισθώμεν τάς περιπτώσεις 
τά; διαλαμβανόμενα; έν τοΐς άστρονομικοΐς 
καταλόγοις τών Σινών, δ αριθμό; τών άπό 
δισχιλίων έτών φανέντων νέων άστέρων, καί 
αυθις άφανισΟέντών, ανέρχεται είς δύο δε
κάδας. Ό περίφημος άστήρ τοΰ 1572, πα
ρατηρηθεί; ύπό Τυχοβραχίου έν τώ άστερι- 
σμώ τής Κασσιεπείας. ύπερέβαινε κατά τήν 
λάμψιν τόν Σείριον καί τον Δία, μόνη δέ ή 
’Αφροδίτη έν πάση αυτής τή λαμπρότητι 
ήδύνατο νά παραβληθή πρό; έκεϊνον άλλ’ 
-ήρξατο δ άστήρ ούτος νά ώχριχ μετ’ ού 
πολύ, καί μετά έπτά μήνας οΰτε ίχνος 
αύτοΰ έμενεν. ΓΟ άστήρ τοΰ Κεπλέρου, ών 
ώσαύτως λαμπρότατο; κατά τήν στιγμήν 
τή; έμφανίσεώ; του διά πρώτην φοοάν εις 
τά 1604, έμεινεν δρατός έπί 16 μήνας.

Π
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Τά φαινόμενα ταΰτα συνδέονται άναμφι
βόλως μέ τάς περιπτώσεις τών συνήθων με
ταβολών, παρουσιάζοντα απλώς τυχαίας 
αύτών μεγεθύνσεις. Είναι βεβαίως πυρκαϊαί 
τινες άνημμέναι έν τώ ούρανφ, έμπρησμοϊ 
προερχόμενοι έξ εσωτερικών σπασμών ή ε
κρήξεων έςερευγουσών έκ τών σπλάγχνων 
τών ούρανίων σωμάτων χειμάρρους ευφλόγι
στων αερίων1 αμα τοΰ πυρδς σβεσθέντος, δ 
άστήρ επανέρχεται πάλιν εΐ; τήν προτέραν 
του κατάστασιν. Είς δλα; λοιπδν ταύτας 
τάς περιστάσεις δέν πρόκειται περί νέων 
δημιουργιών, άλλ’ απλώς περί προσωρινών 
άστέρων.

Τρις κατά τδν αιώνα τοΰτον οί αστρονό
μοι υπήρξαν μάρτυρες τοιούτου είδους έμ- 
φανίσεων. Ό μέν Χϊνδ άνεκάλυψε κατά Ά- 
ποίλιον τοΰ 4 848 ένα νέον άστέρα τοΰ 5ου 
μεγέθους καί χρώματος χρυσοειδοΰς, οστις 
μετά διετίαν, κατελθών είς τδ I 1 °* μέγε
θος, έγένετο έπειτα άφαντος καί αόρατος. 
Είς δέ τά 4850 έτερός τις ερυθρού χρώμα
τος, φανείς έν τφ άστερισμώ τοΰ Ώρίωνος, 
έπί ολίγον μόνον χρόνον δρατδς έμεινε. Τό
τε ή φασματική άνάλυσις δέν ύπήρχεν έτι' 
εύτυχώς όμως ήδυνήθησαν νά έφαρμώσωσιν 
αύτήν είς τήν σπουδήν τής τρίτη; περιπτώ- 
σεως του αύτοϋ εί δους άμα παρετηρήθη. 
Τήν 4 2 Μα'ίου 4 866 εί; ένθερμος άστρονό- 
μος *Αγγλο; αίφνης ειδεν ότι νέος τι; ά
στήρ τοΰ 2ου μεγέθους έλαμπεν έν τώ άστε· 
ρισμώ τοΰ Βορείου στεφάνου, καϊ άπδ τής 
4 5^· τοΰ αύτοϋ μηνός ό Ούγγίνσιο; ήδυνή 
Οη νά διευθύνφ τδ φασματοσκόπιόν του πρδς 
τδ νέον έκείνο άστρον. Εύθύς δέ έξ άρχής 
έβεβαιώθη δτι ύπήρχον ύύο φάσματα επι
κείμενα, 
μέ λεπτάς 
τών άστέρων δλων, 

τδ μέν έκ τών συνήθων, συνεχές 
σκοτεινά; ραβδώσεις, οΐαι αί 

τδ δέ αερώδες, σχημα- 
τζόμενο/ έκ τεσσάρων λαμπρών ραβδώσε
ων, ών αί δύο άνήκον εί; τδ ύδρογόνον. Ό 
Ούγγίνσιο; έξηκολούθησε τά; παρατηρήσει; 
του τήν έπαόριον και τά; ακολούθου; ήμέ
ρας. II λάμψις τοΰ άστέρο; ήλαττοΰτο τα
χέως' έντδς δώδεκα ήμερών, είχε κατέλθει 
έκ τοΰ 2™ εις τδ 8-1'' μέγεθος. ΊΙ έξέτασι;

τοΰ φάσματος ούδεμίαν αμφιβολίαν άφίνει 
περί τής φύσεως τοΰ παρατηρηθέντος φαι
νομένου' δ άστήρ αίφνης εύρέθη περικυκλω
μένο; ύπδ φλογών υδρογόνου καιομένου. Πι
θανώς είχε συμβή έκρηξίς τις, ή; ενεκεν 
τδ άέριον έν μεγίστη ποσότητι άναβλΰσαν 
έκαίετο έπϊ τή; έπιφανείας τοΰ άστρου συν- 
δυαζόμενον μετά Ttvo; άλλου στοιχείου- ’Ι
δού κόσμος καταβιβρωσκόμενος ύπδ τοΰ πυ
ρδς ώς τά Σόδομα και τά Γόμορρα ! Τής 
ποσότητος τοΰ υδρογόνου έζαντληθείσης, 
αί μέν φλόγες κατέπεσαν, ό δέ άστήρ έπ
ανήλθεν εις τήν προτέραν του κατάστασιν. 
—Μή λησμονήσωμεν δμως δτι τδ κοσμικόν 
γεγονδ;, ούτινος έτύχομεν δ»τες άπλοι θε- 
αταϊ είς τά 4 866, δέν ήτο παντάπασι σύγ
χρονόν τι συμ-βεβηκός' καθ’ ήν στιγμήν ή 
λάμψις τή; πυρκαϊας έκείνης έπληττε τούς 
ήμετέρου; δφθαλμούς, ήτο ϊσως έσβεσμένη 
πρδ πολλών αιώνων.

Βραδύτερον έγνώσθη οτι δ προσωρινός ά
στήρ τοΰ Βορείου στεφάνου είχε παρατήρη- 
θή κατά τήν 4Τ·' Μα'ίου ύπό τινο; Καναδίου 
άστεροσκόπου, καϊ δτι είχε φθάσει είς τδ 
μέγιστον τής λάμψεω; τήν 4 0Τ*ν τοΰ αύτοϋ 
μηνός, ήτοι 2 ήμέρας πρδ τή; έν Εύρώπη 
άνακαλύψεω;· Διεβεβαιώθη δέ τέλος δτι 
πρδ πολλοΰ τδ αύτδ άστρον εύρίσκετο κα- 
ταγεγραμμένον εί; τά; ίώκας τοΰ αστερο
σκοπείου τής Βόννη; ώς άστήρ 8°'J ή 4 0™ 
μεγέθους.

Ό Φαίης fFayeJ σχών ώ; θέμα τήν έμ- 
φάνισιν ταύτην προήχθη εις εύφυεϊς θεωρί
α; περί τοΰ φ: ι*ομένου τών μεταβλητών α
στέρων. Αί άλλοτε προταθεΐσαι εξηγήσεις 
δέν συμπεριλαμβάνουσι τού; νέου; άστέρας, 
ήτοι έκείνου; οίτινες, αύςάνοντες αίφνης τήν 
λάμψιν, μετέπειτα σβέννυνται, μηδεμίαν ευ
κρινή περιοδικότητα παρουσιάζοντες. "Α
παντα ταΰτα τά φαινόμενα δέν δύναταί τις 
νά τά ύπαγάγη ύπδ τήν αύτήν έξήγησιν, 
είμή συνδέων αύτήν μέ μεταβολάς τής φυ
σικής συστάσεως τών άστέρων. ”Αλλως δέ 
δδηγούμεθα εί; αύτήν έκ τή; έρεύνης καί 
σπουδή; τών ηλιακών κηλίδων. ΊΙ περιο
δική συχνότη; τών κηλίδων τούτων πρέπει 

νά έξηγηθή διά τών μεταβολών τή; λαμ- 
πηδόνο; τοΰ ήλιακοϋ δίσκου, έπεται δέ Ο
τι καί δ ήλιο; αύτδ; είναι μεταβλητό; τις 
άστήρ, ουτινος ή περίοδος διαρκεί ένδεκα ε 
τη. Εύρύτεραι κα’ι βαθύτεραι σκοτεινά! κη- 
λϊδε; θά έξόγουν τήν περιοδικήν έξασθένι- 
σιν τοΰ φωτδς τών πλειοτέρων μεταβλητών 
άστρων' άλλ’ ούδέν άναγκάζει ήμάς νά ύ- 
ποθέσωμεν ότι τά πράγματα ουτω συνεστή- 
Οησαν, ώστε νά διαρκέσωσιν ά'ίδίως. Τδ ά- 
κτινοβολούμενον ύπδ άστέρος τινδς φώς καϊ 
ή Οερμότης άμετακλήτως άπωλέσθησαν ώς 
πρδς έκεϊνον' καθόσον ψύχεται, ή άφετική 
αύτοϋ δύναμις καϊ ή άκτινοβολία βαίνουσιν 
έλαττούμεναι' έ-.ϊ λόγω, γηράσκει. Έάν 
λοιπόν δ άστήρ ούτος παρουσιάζη διαλείμ
ματα, ούδέν τεκμήριο! δτι τά διαλείμματα 
ταΰτα Οά παρουσιάζωνται πάντοτε ύπδ τάς 
αύτά; όψεις' άπ’ έναντίας είναι φυσικώτε- 
ρον νά διασκεφθώμεν δτι ταΰτα είναι προ- 
μηνυτικά σημεία ριζικωτέοας μεταβολή; 
καταστάσεως.

Κατά τδν Φαιην, η ί/.Ιιαχη φάσις, ή πε
ρίοδο; τή; λάμψεω; καϊ ένεργητικότητος ά
στρου τινό;, άρχεται δταν ή έπιφάνεια τής 
διαπύρου αερώδους μάζης ψυχθή ίκανώς ώσ
τε νά έπέλθ^ κατακρήμνισμα ύγρών ή στε
ρεών νεφών έπιδεκτικών άκτινοβολήσεω; 
ζωηροτέρου φωτός. Κατά τοΰτον τδν τρό
πον σχηματίζεται ή φωτόσφαιρα τοΰ νέου 
ήλίου. Μετά τινα έποχήν τά φαινόμενα τής 
φωτόσφαιρας δύνανται νά άποκτήσωσι δο- 
νητικδν χαρακτήρα. ΊΙ ισορροπία τή; άε
ρώδου; μάζη; διαταράσσεται κατά πρώτον 
ύπο τών κατερχομένων βροχών σκωριών 
και τών άνερχομένων ατμών άπαραλλά- 
κτω;, όπως ή ισορροπία τής ήμετέρας α
τμόσφαιρας διαταράσσεται ύπδ τή; κυκλο- 
φορήσεω; τοΰ ύδατος κατά τάς τρεΐ; δια
φόρου; καταστάσεις αύτοϋ' εϊτα, δταν ή 
τοιαύτη μεταξύ τής έπιφανείας καϊ τοΰ έ- 
σωτερικοΰ άνταλλαγή άρχισα, νά δυσκολεύ- 
ηται ένεκα τής έπιδρομή; τών σκωριών, 
βλεπομεν τότε παραγόμενα έκρηκτικά φαι
νόμενα., περιοδικούς κατακλυσμούς, ών παρ
ακολούθημα είναι ή προσαπόκτησις ταχείας 

μέν, άλλ’ έφημέρου λάμψεω;. Εί; έκαστον 
κύλισμα τή; πεπυκνωμένης φωτόσφαιρα; 
αντιστοιχεί αιφνίδια συρροή διαπύρων αερί
ων έκ τών ένδον προερχομένων' ούτω πως 
εξηγείται ή περιοδική λάμψις τών μετα
βλητών άστέρων. Αί έναλλαγαΐ αύται δέν 
παρουσιάζονται πλέον είμή διά τιναγμών, 
άχρις ού τελευταϊον παύσωσι καθ’ ολοκλη
ρίαν. Οί νέοι αστέρες είναι πιθανώς άστέρες 
μεταβλητοί έν τή παρακμή των, μηκέτι 
παρουσιάζοντες είμή σπανίους εμπρησμούς, 
πριν ή άποσβεσθώσι τελειωτικά»; διά συμ- 
πήξεως καϊ παραγωγή; φλοιοΰ (par voie 
d' encroulemenl). Διδ τά τοιαΰτα φαινό
μενα δέν παράγονται εί μή είς τά άσθενή 
ήδη λάμψιν έχοντα άστρα, καί δέν καταν
τούν ποτέ νά προικίσωσι τδν ούρανδν μέ έ
να λαμπρόν προσέτι άστέρα.

Δ'.

Τδ σπουδαιότερου έξαγόμενον τών έρευ- 
νών τής φασματικής άναλύσεως ύπδ τήν 
κοσμογονικήν έποψιν είναι τδ άναμφήριστον 
τόδε, δτι τδ πλεΐστον των άδιαλύτων είς 
άστέρας φωτονεφελών σχηματίζεται έκ δια- 
κεχυμένης κοσμική; ΰλης, έν εϊδει διαπύρου 
άερίου. Αύται άναμφιβόλως είσί μέλλοντες 
ήλιοι, έν έμβρυώδει καταστάσει ήδη τυγχά- 
νουσαι. Δι’ ούδενδς τηλεσκοπίου είναι κα
τορθωτή ή άποσύνθεσις αύτών εί; αστέρας' 
άλλαι όμως φωτονεφέλαι, τής αύτή; δλως 
φύσεως έκ πρώτη; δψεως φαινόμενα1., θά 
καταντήσωσιν έπϊ τέλους νά άναλυθώσιν είς 
άστρικά συμπλέγματα' τοΰτο έγγυάται 
ήμϊν άπδ τοΰδε τδ φασματοσκόπιον, αρκεί 
μόνον ή οπτική δύναμ.-.; τών τηλεσκοπίων 
νά καταστή ίσχυρωτέρα πρδς έπίτευξιν τής 
προκειμένη; άναλύσεως.

Οΰτω τυγχάνει βεβαιουμένη ή τολμηρά 
ύπόθεσι; ήν ό Ούίλλιαμ "Ερσχελος είχε δι
ατυπώσει απλώς, μηκέτι δυνηθεϊς νά πα
ρουσίασή τάς άποδείξεις αύτής. Ό μέγας 
έκεϊνος αστρονόμο; τής ’Αγγλία; ήτο πε
πεισμένος δτι αί φωτονεφέλαι μέ άνώμαλον 
μορφήν, καϊ εμφανιζόμενα! ώ; άμνδροί 
φωσφορισμοί άνευ ώρισμένου γύρου, είναι 
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μάζαι διακεχυμένη; ΰλη; έν δδώ συμπυ- 
κνώσεως, ένώ αί σφαιροειδείς φωτονεφέλαι 
μέ λάμποντα πυρήνα παριστώσι τήν μετά 
βάσιν έκ τή; χαοτικής έκείνης καταστάσεως 
είς τήν τών καθαυτό ουρανίων σωμάτων. 
"Αλλοι δμως άντέτεινον κατά τής θεωρίας 
ταύτης, λέγοντες δτι αί ομογενείς ρευσταί 
μάζαι, άφινόμεναι είς έαυτάς, ήτοι είς τήν 
άμοιβαίαν έλξιν τών μορίων των, μετ’ ού 
πολύ Οά έλάμβανον σφαιρικόν ώ; έγγιστα 
σχήμα ισορροπίας, καθώς τά υγρά τά δια
τιθέμενα κατά σταγόνας κυκλοτερείς. Οί 
αστρονόμοι, ώπλισμένοι μέ ισχυρότατα τη- 
λεστόπια, έφΟανον άλλως τε νά άναλύσωσιν 
εί; άστρικά συμπλέγματα τά; φωτονεφέ- 
λας, περί ών οί πρώτοι παρατηρηταί είχον 
άποφανθή « οτι ούδέν έπαίσθημα παρήγον 
άστρων », τά; φωτονεφέλας, είς άς ούδ' αύ
τδ; δ "Ερσχελος είχέ ποτέ παρατηρήσει 
τάς δραπέτιδα; έκείνας μαρμαρυγάς τάς 
έςαγγελτικάς φωτεινών σημείων, καί αί δ- 
ποϊαι τής νυκτός ληγούσνς άναγγέλλουσιν 
ήμΐν τήν έκ τοΰ λυκαυγούς διάβασιν τών 
πρώτων άστέρων. Τοιουτοτρόπως δ Βονδ 
κατόρθωσε νά άποσυνθέση τήν φωτονεφέ- 
λην τής ’Ανδρομέδας, άνακαλυφθεϊσαν κα
τά τδ 1GI2 υπό Σίμωνος Μαρίου, δστις 
παρέβαλλεν αύτήν πρδς τήν φλόγα λαμ- 
πάδο; βλεπομένην διά φύλλου διαφανούς 
κέρατο;' ή φωτονεφέλη αΰτη, σχήμα ατρά
κτου έχουσα, είναι άδιστάκτως άστρικδν 
σύμπλεγμα, εί; 2 δ Βόνδ έχει ήδη απαριθ
μήσει ύπέρ τού; 1 ΒΟΟ άστέρα;.

ΙΙλήν άλλά μεταξύ τών παραδόξων τού
των άντικειμένων εύρίσκονται πάντοτε ούκ 
ολίγα άνθιστάμενα εί; τά; ίσχυρωτέρας 
μεγεθύνσεις τών καλλιτέρων τηλεσκοπίων, 
καί παρουσιάζοντα διαρκώ; τήν μυστηριώδη 
οψιν τών άμυδρώς φωτεινών κηλίδων. ’'Ετι 
δέ καθόσον η έπαύξησι; τοΰ άνοίγματο; (ή
τοι τοΰ φωτιζομένου μέρους τή; έπιφανείας) 
τών οπτικών ύελων έπέτρεπε τήν είς άστρα 
άνάλυσιν τών τέως άύιαλύτων φωτονεφελών, 
νεφελώματα λεπτότερα είσέβαλλον εις τδ 
οπτικόν πεδίον, κα'ι ωφθησαν εμφανιζόμενοι 
α·. φανταστικά’. έκεΐναι μορφαί, τά άμυδρά 

έκεϊνα φώτα μέ άλλοπροσάλλους γύρους, 
άπερ δ νοΰ; αποποιείται νά φαντάζηται ώς 
το ύπερόριον άπαύγασμα ηλιακών στρατών. 
Οι οπαδοί τής θεωρία; τής δοξαζούσης τάς 
φωσφορώδεις έκείνας δμίχλας ώς τδν προ
κατακλυσμιαίου αδην (limbes) τών έν συ- 
στάσει κόσμων δέν έκηρύττοντο λοιπόν ήτ- 
τημένοι. 'II φασματική άνάλυσις ώφειλε νά 
δόση πέρας είς τήν μάχην άποκαλύπτουσα 
ήμΐν τήν έσωτέραν φύσιν τών άδιαλύτων 
φωτονεφελών.

Μέ δλην τήν άμυδρότητα τοΰ έκπεμπο- 
μένου φωτός ύπδ τών γαλακτωδών έκείνων 
κηλίδων, ή; ένεκα δέν είναι δυνατδν νά πα- 
ρατηρηθώσιν αύται τελεσφόρο»; είμή κατά 
τάς αίθριωτάτα; καί άσελήνους νύκτας, δ 
Ούγγίνσιο; κατόρθωσε νά έπιτύχη φάσματα 
ώ; οΐόν τε καθαρά. 'Ω; πρώτον δοκίμιον 
έκλέζας μικροτάτην μέν, άλλ' άναλόγως 
λαμπράν, φωτονεφέλην τ-νά έν τώ άστερι- 
σμώ τοΰ Δράκοντος, « ή έκπληξί; μου, λέ
γει, ύπήρξε μεγάλη, δπότε καταστοχαζό- 
μενο; μέ τδ μικρόν τηλεσκόπιον τής συ
σκευής διέκρινον δτι τδ φάσμα ούκέτι έπα- 
ρουσίαζε τδ ίχνος εκείνο τή; χρωματιστής 
ταινίας, ώ; συμβαίνει εΐ; τά άστρα, και δτι 
άντί τή; συνεχούς φωτεινή; ταινίας ένυπήρ- 
χον τρεϊς μεμονωμένα·, ραβδώσεις »· 'Π 
παρατήρησε; αΰτη έθετε τέρμα εί; τδ το
σούτον άμφισβητούμενον ζήτημα, καταδει- 
κνύουσα δτι ύπάρχουσι συσσωρεύματα κο
σμικών ύλών έν καταλάβει φωτεινών άερίων. 
Προσδιορίζων τήν θέσιν τών τριών ραβδώσε
ων διά καταμετρήσεων γενομένων διά τοΰ 
μιχρομέτρου, δ Ούγγίνσιο; εύρεν δτι ή λαμ- 
προτέρα συνέπιπτε μέ τήν έντονωτέραν £ά- 
βδωσιν τοΰ άζώτου' άλλα πώ; έξηγητέον 
τήν άπουσίαν τών λοιπών χαρακτηριστικών 
γραμμών τού άερίου τούτου; πρέπει τώ 
οντι νά παραδεχθώμεν ένταΰθα μετά τοΰ 
Ούγγινσίου δτι έχομεν άπέναντι ήμών νέον 
τι είδο; ΰλη; ο στοιχειωδέστερου τοΰ άζώ
του» ; Ή άμυδροτέρα τών τριών ραβδώσε
ων συνέπιπτε μέ τήν χλωράν ράβδωσιν τοΰ 
υδρογόνου. "Οσον δ' άφορα. τήν μεσαίαν ρά- 
βδωσιν, ούδόλω; είναι δυνατόν νά ταυτο- 

ποιήσωμεν αύτήν ούδεμιγ τών χαρακτηρι
στικών ραβδώσεων τών τριάκοντα γήινων 
στοιχείων ειλημμένων πρδς αντιπαραβολήν" 
δπισθεν τών τριών τούτων λαμπρών γραμ
μών παρετηρεϊτο έτι ασθενές τι ίχνος συ
νεχούς φάσματος άνευ προφανούς πλάτους, 
μαρτυρούν τήν ΰπαρξιν σμικροτάτου φω
τεινού πυρήνο; έν τώ κέντρο» τή; φωτονε
φέλη;· δ πυρήν ούτος πρέπει νά άποτελή- 
ται έκ τίνος άδιαφανοΰς ΰλης έν καταστή
σει ομίχλη; συνισταμένη; έξ ύγρών ή στε
ρεών μορίων.

Ό Ούγγίνσιο; έξήτασε διαδοχικό; ύπέρ 
τά; εξήκοντα φωτονεφέλας ή άστρικά; σω
ρείας, ων τό τρίτον περίπου παρέσχεν αε
ριώδη φάσματα, τών λοιπών τεσσαράκοντα 
παρασχουσών φάσμα συνεχές.ΙΙρδς έπιβεβαί- 
ωσιν δέ κατά πόσον αΰτη ή διά τοΰ πρί
σματος κατάταξι; άνταποκρίνε-.αι πρδς τήν 
προκύπτουσαν έκ τή; τηλεσκοπική; έξετά- 
σεως, δ υίδ; τοΰ κόμητο; 'Ρώσση έπεθεώ- 
ρησεν δλα; τά; παρατηρήσεις τών φωτονε
φελών τοΰ καταλόγου τοΰ Ούγγινσίου, αί 
ό ποΐαι είχον γείνει μέ τδ μέγα τηλεσκό
πιον τοΰ πατρός του. Αί μέν πλεϊσται τών 
φωτονεφελών μέ συνεχές φάσμα είχον τώ 
οντι άναλυθή εΐ; άστέρας’ έκ δέ τών άλ
λων ούδεμία είχε φανή τώ λόρδο» 'Ρώσση 
άναλυομένη μέ τρόπον άνεπίδεκτον άμφι- 
βολίας

Ή φωτονεφέλη τοΰ αστερισμού τοΰ Δρά- 
κοντος ύπάγεται είς τήν κατηγορίαν έκείνων 
αϊτινες παρουσιάζονται εις τά τηλεσκόπια 
έν ειδει μικρών κυκλοτερών ή ελαφρώς ωο
ειδών δί σκων, καί ά; δ Οϋΐλλιαμ 'Ερσχελος 
είχε καλέσει π.ΐανητιχάς φωτονεφέλας. 
Πολλαί άλλαι πλανητικοί φωτονεφέλαι 
παρατηρούμενοι εί; διαφόρου; ούρανίους ζώ 
να; καί παρουσιάζονται, ό; ή προμνησθεϊσα, 
χρώμα υπόχλωρον κλίνου πρδ; τδ κυανοΰν 
παρέχουσι φάσματα συγκείμενα έν τών αΰ- 
τών τριών λαμπρών ραβδώσεων, μέ ίχνη 
συνεχυΰ; γραμμικού φάσματο; προερχο- 
μένου έκ κεντρικού πυρήνο;' έ/ιαι δεικνύου
με τάς δύο ή τήν μίαν μόνην έκ τών τρι
ών ραβδώσεων' τοιαΰται είναι ή δακτυλιώ

δη; φωτονεφέλη τή; Λύρα; καί ή ωραία 
φωτονεφέλη Dumb-Bell (όόπτρον κώδωνος); 
έκτεινομένη άκανανονίστως έν τώ αστερισμό» 
τής Μικρά; ’Αλώπεκος. Δύο φωτονεφέλαι 
μέ άερώδε; φάσμα παρουσιάζονται έ» ειδει 
σφαιρών περιβαλλόμενων ύπδ δακτυλίου ώς 
δ Κρόνο;’ τούτων τή; μέν μιά; δ δακτύλιο; 
φαίνεται και’ άποτομήν, τή; δέ έτέρας καθ’ 
δλοκληρίαν, χωριζόμενο; έκ τή; κεντρικής 
σφαίρα; ύπδ σκοτεινού δχκτυλιώδου; δια
στήματος.

Ή μεγάλη φωτονεφέλη ή άνακαλυφθεϊσα 
ύπδ Ούΰγενσίου πρό δύο αιώνων καί έπέκει- 
να πλησίον τή; λαβή; τοΰ ξίφους τοΰ Ώρί- 
ωνο;, ύπεβλήθη δυοίω; εί; τήν έν λόγο» έ- 
ξέτασιν. ΙΙεριφέρων τδ φασματοσκότιον εί; 
τά διάφορα μέρη τοΰ άχανοΰ; τούτου ύπο- 
χλώρου νεφελώματος, δ Ούγγίνσιο; άνεΰρε 
σταθερώ; τά; τρεις λαμπρά; ραβδώσεις, 
ευκρινώ; χωριζομένας διά σκοτεινών δια
στημάτων, τεκμήριον δτι ή φοτονεφέλη έ
χει πανταχοϋ τήν αύτήν σύστασιν. « Τδ 
χλωρόν χρώμα, λέγει καί δ πατήρ Σέκκης, 
επικρατεί εί; όλου; τού; άστέρα; τοΰ εύρε - 
ος άστερισμοΰ τοΰ Ώρίωνος, έξαιρουμένου 
τοΰ "Αλφα. "Λπαν τοΰτο τδ σύμπλεγμα 
φαίνεται μετέχον τή; φύσεως τή; μεγάλη; 
φωτονεφέλη; διά τούτου τοΰ έζέχοντο; 
χλωρού χρώματος.» Αύτή δέ ή φωτονεφέλη 
δέν άνελύθη εί; άστρα διά τοΰ τηλεσκοπί
ου τοΰ λόρδου 'Ρώσση, καί τοι ούτο; εΐς 
τινα μέρη είδε πλήθος μικρότατων έρυθρών 
άστέρων' άλλά δέν διστάζει, δτι οί άστέ- 
ρε; έκεΐνοι άν καί βεβυθισμένο·. κατά τδ 
φαινόμενον έντδ; τή; άδιαλύτου ΰλη;, είναι 
πράγματι άλλότριοι τή φωτονεφέλη. "Αλ
λως δέ οί έν λόγω αστέρες είναι τοσοΰτον 
λεπτοί, ώστε δέν δύνανται νά παρέχωσιν 
δρατόν τι φάσμα.

Οΰτω λοιπδν αί φωτονεφέλαι, αί παρέ · 
χουσαι άεριώδες φάσμα, χαρακτηριστικά έ
χουσι τρεις λαμπρά; ραβδώσεις, ών άν καί 
ένίοτε ή ίσχυρωτέρα ίράται, εισίν ομω; 
πάντοτε αί αύταί' εί; μίαν δέ μόνην περί- 
πτωσιν, δ Ούγγίνσιο; είδε προστιθεμένην 
μίαν νέαν ράβδωσιν. Τδ άποτέλεσμα τοΰ-
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την φοράν καί δή μή εύρισκομένην έν τοϊ; 
κατάλογοι;. Κατά τήν ευφυή ύπόθεσιν τοϋ 
διευΟυντοϋ τοΰ άστεροσκοπείου τή; Ουτρέ
χτη; Χοικίου, άποΟανόντο; άρτίως, . οί κο
μήται έρχονται ήμΐν κατά σμήνη έκ τών 
βυθών τοΰ ούρανοϋ- μ.ή τυχδν ήναι πλα νώ- 
μεναι φωτονεφέλαι ;

ΊΙ πρισματική έζέτασι; τοΰ φωτδς τών 
κομητών, γενομένη ύπδ Ούγγινσίου, Σέκκη, 
Ούολφίου καί Έαϋέτου, κατέδειξεν οτι οί 
άστέρες ούτοι είναι αυτόφωτοι, καίτοι μέ
ρο; τή; λάμψεως αύτών οφείλεται εί; τάς 
ήλιαζα; ακτίνας, ά; αντανακλούν είς ήμάς 
ώ; οί πλανήται· Τδ αντανακλώμενου φώ; 
παρέχει άμυδρόν τι συνεχές φάσμα, έπί τοϋ 
ό.τοίου καταφαίνονται αί λαμπραΐ ραβδώ
σεις ή μάλλον αί ζώναι τοϋ κυρίως κομητι 
κοΰ φάσματος. Έκ τή; παρατηρήσει»; τοϋ 
πρώτου κομήτου τοΰ 1806 έτεκμαίρετο 
κατά Ούγγίνσιον δτι ή ύλη τών κομητών 
ήτο κατ’ ουσίαν ή αύτή τ$ τών φωτονεφε
λών,ή τοι άζωτου ή στοιχεϊόν τι περιεκτικόν 
αζώτου’ άλλ’ δ Ιίατήρ Σέκκη;, δστι; είχεν 
ερευνήσει τδ αύτδ άστρον, ήμφισβήτει τήν 
ύπδ Ούγγινσίου τεθεΐσαν ταυτότητα τών 
φασμάτων. Εφεξής οί κομήται τοϋ 1868, 
1870,1871,1873 καί 1874 παρέσχον τήν 
ευκαιρίαν δπω; μελετηθή πληρέστερου τδ 
ζήτημα. Ό Ούγγίνσιο; κατέδειξεν δτι -,δ 
φάσμα τοΰ δευτέρου κομήτου τοϋ 1868 (κο
μήτου τοΰ Βίνν·κ), συγκείμενον έκ τριών 
λαμπρών ζωνών, είχε μεγίστην ομοιότητα 
πρδ; τδ τοΰ άνθρακος παρεχόμενου ύπδ τοϋ 
ήλεκτρικοϋ σπινθήρος φεγγοβολοΰντο; έντδ; 
τοΰ έλαιογόνου αερίου. Ό πρώτο; κομήτη; 
τοΰ I 868 (5 τοΰ Βρόρσεν) διέφερε σημαντι- 
κώς κατά τήν τοποθεσίαν τών φωτεινών 
ζωνών’ οί δέ πολυπληθέστεροι κομήται τών 
ακολούθων έτών παρέσχον δμοια αποτελέ
σματα. Σχεδδν πάντο-.ε δ ακρίνονται τρεις 
φωτειναί ζώναι, ωχρά, χλωρά καί κυανή, έξ 
ό>ν ή χλωρά είναι ή έντονωτέρα. ’Ενδέχεται 
ή κομητική ΰλη νά ήναι ανθρακική τι; σύν- 
Οεσι; έν άερώδει καταστάσει,—άνθρακοϋ- 
χον ύδρογόνον,— ή ίσως, ώς φρονεί ό Πατήρ 
Σέκκη;, οξυγονοΰχο; σύνθεσις, οΐον τδ 3-

το είναι έζ. τών άπροοπτοτάτων’ διότι, ύ- 
ποτιθεμένου δτι ή άεριώδη; ύλη ή παρέχου- 
σα τδ φάσμα τοΰτο είναι τδ νεφελώδες ρευ
στόν τοϋ Ούίλλιαμ Έρσχέλου, τδ παράγον 
διά τής συμπυκνώσει»; του του; άστέρα;, έ
πρεπε νά προσδοκώμεν, λέγει δ Ούγγίνσι- 
ος, φάσμα έχον τάς λαμπρά; ραβδώσεις 
ουτω πολλά;, δσαι είναι αί σκοτειναί ρα
βδώσεις τών άστρικών φασμάτων. ’’Ετι δέ, 
έάν δεχθώμεν τήν ύπόθεσιν ολίγον πιθανήν 
δτι αί τρεϊ; £κβδώσει; είναι σημεΐον τή; ύ
λη; ύπδ τήν στοιχειωδεστάτην μορφήν τη;, 
πώς συμβαίνει ώστε εί; μηδεμίαν τών έξε- 
τασθεισών φωτονεφελών νά μ ή άπαντάται 
κατάστασις τις συμπυκνώσει»; μάλλον προ 
ηγμένη, καθ’ ήν ή άρχέγονο; ύλη έδωκεν ή
δη γένεσιν εί; πολλά απλά σώματα χαρα
κτηριζόμενα δι’ ατομικών ραβδώσεων, κα- 
τάστασι; πλησιάζουσα εί; τήν τοΰ ήμετέ- 
ρον ήλιου; « Αί παρατηρήσει; μου. λέγει 
έπί τέλου; ό Ούγγίνσιο;, φαίνονται ύποστη- 
ρίζουσαι τήν δόξαν δτι αί φωτονεφέλαι αί 
παρέχουσαι φάσματα αεριώδη είσι συστήμα
τα ιδιαιτέραν σύνθεσιν καί χαρακτήρα έ
χοντα, συστήματα έτέρα; τάξεως ή τδ 
κοσμικδν σύμπλεγμα ουτινος ό ήλιο; ήμών 
αποτελεί μέρο; μετά τών απλανών άστέ
ρων. » Αί δυσκολ.ίαι αύται ϊσω; λυθώσιν, 
έάν ποτέ κατορθωθώ νά μάθωμεν καλλίτε
ρο·? τάς τροποποιήσεις ά; τά φάσματα τών | 
αερίων ύφίστανται, τή; θερμοκρασίας καί ι 
τή; πιέσεως μεταβαλλομένων έντδ; ορίων 
λίαν έκτεταμένων.

Ή λεπτότη; τή; ΰλη;τή; κόμη; καί τή; 
ούρά; τών κομητών φαίνεται έκ πρώτη; ό- 
ψεω; συνιστώσα ομοιότητά τινα μεταξύ 
τών « Βοεμών τούτων τοϋ ήλιακοϋ συστή
ματα; » καί τών φωτονεφελών. Κατά τινα; 
θέσει; τών τροχιών των, φαίνονται ήμΐν ω; 
στρογγύλαι καί άτμώδει; μάζαι, μ.ή δυνά- 
μεναι νά διακριθώσιν άπδ τών καθαυτό φω
τονεφελών, είμή δταν γνωσθή δτι μετατο
πίζονται έν τώ ουρανό’ πολλάκι; οί έτας-α'ι 
τών κομητών ήπατήΟησαν έκ τών έπιφα- 
νειών, άναγγέλλο/τε; ώ; νέον κομήτην φω- 
τονοφέληι τινά άνακαλ.υπτομένην κατά πρώ

ξείδιον τοϋ άνθρακος ή τδ ανθρακικόν όξύ. 
Τδ συνεχές φάσμα τδ άποτελοϋν τδ έδαφος 
ή τήν βάσιν (Ίβ fond) τοϋ κομητικοϋ φά
σματος δέν παρατηρεΐται εί μή έν περιπτώ- 
σει καθ’ ήν ό κομήτη; έχει καταφανή πυ
ρήνα’ τοΰτο έν μέρει μέν όφείλεται βεβαί
ως εί; τήν άντανάκλασιν τοΰ ήλιακοϋ φω
τός, ένδεχόμενον δμως είναι έπίσης νά προ- 
έρχηται καί έκ τοΰ πυρήνο; διά τή; ιδία; 
αύτοϋ ακτινοβολίας. Έν γένει, έκ τών πα
ρατηρήσεων τούτων συνάγεται δτι ή χημκή 
σύστασις τών κομητών δέν είναι έντελώς ό
μοια τή τών φωτονεφελών.

’Απέναντι τών ερευνών τούτων, αί δποΐ- 
αι αίρουσιν ήδη 8ν μέρος τοΰ παραπέτασμα 
το; τοϋ έπεκτεινομένου επί τοϋ χημείου τή; 
φύσεως, ή διάνοια ανατρέχει άκουσίως εί; 
τήν άναζήτησιν τής άρχής καί τοΰ πεπρω
μένου τοΰ άνήκοντος ήμΐν αύτοϊ; κόσμου. 
Απδ ποία; ήμέρας ή νέα αρχή τή; ένότη
τος τών φυσικών δυνάμεων έφωταγώγησε 
τά σκοτεινά ταϋτα ζητήματα; Ό Έλμολτζ 
είναι εί; τών πρώτων έπιχειρησάντων νά 
έφαρμώσωσιν εί; τήν κοσμογονίαν τήν μη
χανικήν θεωρίαν τή; θερμότητος καί τον 
νόμον τή; διατηρήσεω; τή; δυνάμεως. Έάν 
παραδεχθώμεν τήν περί τής γενέσεως τών 
κόσμων ύπόθεσιν τοϋ Λαπλακίου (iap/act), 
πρέπει κατά πρώτον νά φαντασθώμεν τδ ή- 
μέτερον ήλιακδν σύστημα ύπδ μορφήν φω- 
τονεφέλη; πληρούσης άπαντα τδν χώρον ε
πέκεινα τών δρίων τή; ένεστώση; τροχιά; 
τοϋ Ποσειδώνο;" κατά τήν ύπόθεσιν ταύτην 
ϊν γραμμάριου σταθμητής ύλη; έπρεπε νά 
κατέχΐ) όγκον πολλών δισεκατομμυρίων κυ
βικών μέτρων. Ίΐ άτμώδη; αΰτη μάζα, έ
χουσα βραδυτάτην περιστροφικήν κίνησιν, 
συστέλλεται κατ’ όλίγον δυνάμει τής αμοι
βαία; έλξεω; τών μορ’ων της, ταύτο/ρό- 
νω; δέ επιταχύνεται ή κίνησις τή; περι
στροφής. Κατά καιρού; ή κεντρόφυξ δύνα- 
μι; άποσπφ έκ τών ισημερινών χωρίων τε
μάχια ΰλη;, τά δποΐα μετά ταϋτα σχημα- 
τιζουσι τά; πλανητικά; σφαίρα;, μετά ή ί 
άνευ δορυφόρων, άχρι- ού τελευταίου ή μή 

τηρ μάζα συσφαιρωθεΐσα άποτελέση τδν ή
λιον. (α)

’Λλλ’ αί άντυγε; αύται τοΰ ήμετέρου συ
στήματα; δέν περιεϊχον μόνον έξ άοχή; ά- 
πασαν τήν συστατικήν τοΰ ήλιου και τών 
πλανητών ουσίαν, άλλ’ έτι καί δλην τήν ά- 
ναγκαίαν μηχανικήν δύναμιν πρδ; οίκοδό- 
μησιν τοΰ χημείου τής φύσει»;? ΊΙ συνεφέλ- 
κυσι; δλων εκείνων τών νεφελωδών άτόμων, 
αποτελούσα ηδη τήν βάσιν ισχυρά; τινο; έ- 
νεργείας, καί αί χημικά! συγγένειαι, αί έμ- 
φανιζόμεναι συν τή επαφή τών άτόμων, εί- 
σίν ικανή πηγή θερμότητος καί φωτδς, ώσ
τε άνωφελέ; θά ήτο νά ζητώμεν έτι κα'ι ύ- 
παρξιν δυνάμεως ύπδ μορφήν θερμότητος. 
Διά τής συγκρούσεω; τών άτόμων, συνεφελ- 
κυ-.μένων καί προσπελαζόντων άλλήλοις, 
ή βία των (force vice) ούδενιζομένη μετε- 
τρέπετο εί; θερμότητα’ δύναται δέ νά εύ- 
οεθή ένθεν μέν τδ μέγεθος τή; συμπυκνω- 
τικής ταύτης έργασία;, ένθεν δέ καί τδ ύπο- 
λειπόμενον ύπδ μορφήν μηχανική; δυνάμε
ι»;, ύπολογιζομένη; τής καθόλου έλξεως 
τοΰ συστήματτς καί δλων τών πλανητικών 
ταχυτήτων’ άνακαλύπτομεν ούτω, λέγει δ 
Έλμολτζ, δτι τδ 1]454 τής αρχική; δυνά
μει»; σώζεται ύπδ μορφήν μηχανικήν, τοϋ 
επίλοιπου μετατραπέντο; εί; θερμότητα’ ή 
Οερμότη; αύτη είναι ικανή νά άνυψώση εί; 
28 εκατομμύρια βαθμών τήν θερμοκρασίαν 
υδατος έ/οντο; όγκον ίσον μέ τδν τοΰ ήλι
ου καί δλων όμοΰ τών πλανητών.

Αί υψηλότερα·. θερμοκρασία1, ά; δυνάμε- 
Οα νά παράγωμεν δέν ύπερβαίνουσιν όλίγα;

(α) ΊΙ κοσμογονική ΰπόΟευι; τοΰ Λαπλακίου 
σ»ν φαίνεται, ώ; νομίζομε·?, καθόλου άσΰμοωνος > 
και εναντία τή Γραφική διδασκαλία· διότι καί 
κατά τήν Ίεράν Γραφήν έν τή αρχική δημιουρ
γία ή Γ ή ή ν ά ό ρ α τ ο ; κ a ΐ ακατασκεύ
αστο;- και μετά τήν σύστασιν τή; Γή;, κατό
πιν έσχηματίσΟη ό Ήλιο;- ταϋτα δέ πάντα έ
γένοντο συνεργεία δυνάμεων, αϊτινες ούδομοΰ 
άλλαχοΰ τόν λόγον τή; υπάρξει»; των ίχουσι 
βεβαιότατα, είμή έν τή πρώτη και ΰψίστη εη- 
μιουργική άρχ?, τοΰ συμπαντος, ήτις είναι καί 
λέγεται Θεό; τών δυνάμεων.

Σημ τοΰ Μεταφρ.
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Ίί θερμότη; ή καθειργμένη εις τά σπλάγ
χνα τής γής δέν διαπερά πλέον τδν έπικα- 
λύπτοντα φλοιόν' άπασα άρα ή δργαν.κή 
ζωή πορίζεται τήν τροφήν της έκ τή; ήλι- 
ακή; άκτ.νοβολίας' άλλ’ ή άκτινοβόλησι; 
αύτη Οά διαρκή αιωνίως ; Άπδ τών ιστορι
κών χρόνων τά γήινα κλίματα ύέν φαίνονται 
μεταβληΟέντα έπαισθητώς, άφ’ έτέρου δέ 
μία βραδεία συστολή καί συμπύκνωσι; τή; 
ηλιακής σφαίρα; Οά έπήρκει πρδς διατήρη- 
σιν της Οερμότητος έπι πολλούς αιώνας' 
ή κατά μυριοστημόριον σμίκρυνσι; τής δια
μέτρου Οά ήτο τό αντισήκωμα τή; ακτινο
βολίας έπί 2,300 έτη. Άλλ’ δσον βραδεία, 
δσον ανεπαίσθητο; και άν ήναι ή προσγινο- 
μένη απώλεια δυνάμεω; εΐ; τδ κεντρικόν ά- 
ς-ρον,ούχ ήττον δμω; άληθές είναι δτι άπαν
τα έχουσι τέλος,καί κατά συνέπειαν ή δόνα- 
μις αύτοϋ Οά έξαντληθή. Πλήν, ή ημέρα έ
κείνη, κατά πάσαν πιθανότητα, άφίσταται 
έτι κατά πολλά έκατομμύρια έτη. ΙΙολύ δέ 
πρίν τών κοσμικών τούτων μεταβολών, γε
ωλογικά4 5. περιπέτεια·, ενδέχεται νά άνατρέ- 
ψωσι τήν επιφάνειαν τή; γή; καί νά Οάψω- 
σι τδ άνθρώπινον γένος. “ Ούτω, λέγει δ 
Ελμολτζ, τδ αύτδ νήμα δπερ οί ρεμβόμε- 
νοι τήν άΐδιον κίνησιν ήρξαντο νά κλώΟω- 
σιν εις τδ σκότος, ώδήγησεν ημάς είς μίαν 
καθολικήν άρχήν, ήτις φωτίζει κατά βάθος 
τήν άβυσσον ένθα έκούπτετο ή άρχή καί ή 
λύσις τή; ιστορία; τοΰ σύμπαντος. Δεικνύει 
εΐ; τδ γένος ήμών μακροτατην διάρκειαν, 
ούχί δμως καί τήν αιωνιότητα' άναγγέλ- 
λει ήμΐν μίαν ήμέραν καταστροφής, τήν ή
μέραν τής κρίσεως, άλλ’ εύτυχώς φυλάσσει 
μυστικόν τδ πότε. »

(4) Τήν 27 Νοεμβρίου 4872 συνέβη μέρος 
τοΰ κομήτου τοΰ Βιέτα νά πίπτη εις τήν ατμό
σφαιραν ήμ&ν αναλυόμενο·/ εΐ; βροχήν οιαττόν- 
των άστέρων.

Έχ τής Γα.Ι.Ιιχής
Ύτ.ό Σ I. ΚΕΣΣΙΣΟΓΛΟΓ.

χιλιάδα; βαθμών. "Απασα ή μάζα τοΰ τ,μ.ε- 
τέρου συστήματος, μετατρεπομένη εί; άν
θρακα; ζαι καιομένη, δέν Οά παρήγε τδ 
τρισχιλιοστημόριον τή; τεραστία; εκείνη; 
Οερμότητος. Πιθανόν λοιπδν εΐναι οτι η τοι- 
αυτή Οερμότης έφ’ δσον άνεπτύσσετο, διε- 
σκεδάσθη καθ’ ολοκληρίαν εις τδ άχανέ; 
διάστημα. ’Αλλ’ δμω; έν άρχή τή; συστα
τική; έργασία; {travail ιΓ ayr/galion) &- 
πασα ή μάζα Οά διετέλεσεν έπί πολύν χρό 
νον ώ; πύρινο; ωκεανό;' άλλως τε τούτο 
συμφωνεί καθόλου μέ πλεΐστα δσα γεγονό- 
τα πείΟοντα τού; γεωλόγου; νά φρονώσιν 
δτι ή γή άρχήΟεν ήτο έν διαπύρω ^ευστή 
καταστάσει. Τί δέ άπέγεινεν άπατα αύτη I 
ή έκ τή; ηλιακή; καμίνου έξιοΰσα Οερμότης; 
"Ωχετο διασκεδαζομένη εί; τά; άπεράντου; 
τών ουρανών έκτάσεις.

ΊΙ μερί; τή; μηχανική; δυνάμεω; ήν δια
τηρεί τδ ηλιακόν σύστημα, δσον ολίγη καί 
άν ήναι σχετικώ; πρδ; τήν κατασκορπισθεϊ- 
σαν ένθα κακεΐσε, ισυδυναμεϊ έτι πρδ; με
γίστην ποσότητα Οερμότητος. Έάν ή κίνη- 
σι; τή; γή; αίφνης άνεχαιτίζετο καθ’ όδόν 
έκ τινο; συγκρούσεω;, ήθελε παραχθή το- 
σαύτη Οερμότης, ώστε Οά έτήκετο Ολόκλη
ρο; ή σφαίρα, έτι δέ και Οά έξητμίζετο έν 
μέρει. ΊΙ γή σταματήσασα Οά έπιπτεν έπί 
τοϋ ήλίου, καί έκ τής νέας ταύτη; συγ
κρούσεω; Οά παρήγετο Οερμότης 4004κ'ί 
ίσχυρωτέρα. "Αλλως δέ βλέπομεν ημείς καθ’ 
έκάστην παραδείγματα τεραστία; Οερμάνσε- 
ω; παοαγομένη; έκ τή; καταστροφής πλα
νητικών κινήσεων' τοιαΰτα είναι οί διά τ
σόντες άστέρες, κοσμικοί κονιορτοί αναφλε
γόμενοι διά τή; συγκρούσεω; των μέ τδν 
άέρα (I). Τά ώραία ταΰτα εναέρια πυροτε
χνήματα εΐναι τδ τελευταϊον απαύγασμα 
τών πυρκαϊών τών άναπτομένων άλλοτε έκ 
τΐ& συγκρούσεω; τών μαζών α'ίτινε; έσχη- 
μάτιζον ούτω τού; κόσμους.

II ΤΡΥΓΩΝΟΙ1ΕΡΑΙ3.

Τδ ώραΐον τοΰτο πτηνό*, δπερ εύρίσκε
ται έν τώ Νέφ Κόσμω, εύκόλως έξοικειοΰ- 
ται πρδς παν κλίμα καί ταχέως έξημεροΰ- 
ται.

Κατά τδν Κ· Μπρέχεμ, οί Αμερικανοί 
βεβαιοΰσιν δτι έν τή Βιργινία συχνά εύρί- 
σκουσιν ώά τρυγωνοπέρδικος εί; τά; φωλεάς 
ορνίθων νεοσσευουσών έκτδς τών έπαύλεων. 
Τά ώά ταΰτα γονιμοποιοΰνται καί οί εκκο
λαπτόμενοι νεοσσοί αύξάνουσι μετά τών δρ- 
νιθίων ύπδ τήν καθοδηγίαν τή; δρνιθος.

Έν άρχή οί νεοσσοί διάγουσιν ώς καί τά 
δρνίθια, ύπακούουσιν εϊς τήν πρόσκλησιν 
τή; διατοεφούση; αύτούς μητρός καί τήν πα- 
ρακολουθοΰσιν είς τήν έπαυλιν' άλλ’ άμα 
αύξηνθώσιν, έξεγείρεται έν αύτοΐς τδ αίσθη
μα τής ελευθερίας καί τδ έαρ ϊπτανται. Ό 
Ούίλσων διηγείται τήν ιστορίαν δύο νέων 
τρυγωνοπερδίκοιν ούτως άνατραφεισών' έ- 
δείκνυον ίδιάζουσαν φιλίαν πρδς τάς βοΰς, 
παρηκολούΟουν αύτάς πανταχοΰ, δτε έβο- 
σκον καί δτε έπέστρεφον εί; τήν έπαυλιν’ 
τδν χειμώνα εΐσήλθον μετά τούτων είς τδν 
σταΰλον, άλλά τδ έαρ άνεχώρησαν.

Άπδ πολλοΰ τά πετεινά ταΰτα είσήχΟη- 
σαν ει; τήν Εύρώπην, έν ’Αγγλία μάλιστα 
συντόμως έπολυπλασιάσθησαν.

Τδ κρέας τής τρυγωνοπέρδικος εΐναι λευ
κόν καί νοστιμώτατον, καλλίτερου τών φα
σιανών. Τδ πτηνδν δέ τοΰτο κατά πολλά 
ομοιάζει πρδς τήν έρυθράν πέρδικα. ’Αμα 
φανή κίνδυνό; τις, δλον τδ σμήνος έξα- 
φανίζεται καί μόλις έπανέρχεται δταν ού
τος παρέλθη' κατά τήν πτήσιν ύψοΰνται 
καθέτω; δ ή 6 μέτρα καί πετώσιν έπειτα 
δριζοντίω; είς μεγάλην άπόστασιν. Τρέφον
ται δέ μέ σίτον, κέγχρον, βρώμην, καννα
βόσπορον καί χόρτα.

Άπό τινων έτών έν Εύρώπη ήσχολή- 
Οησαν κατά προτίμησην εί; τδν πολυπλα- 
σιασμδν τής λοφοτή; ή λοφοφόρου τρυγω- 
νοπέρόικος τή; Καλλιφορνίας, τής λεγομέ
νη; ^aAJtrtixJov Κα.Ιιφοςπχής (fiallipe- 

ΟΜΗΡΟΣ ΦΪΛ. Δ’.) 

pin Californica) Έν Γαλλία είσήχΟη τώ 
1852’ γεννά δέ ή Οήλεια ύπέρ τά 4 00 ώά 
κατ’ έτος.

Ύπάρχουσι διάφορα είδη τουγωνοπερ- 
δίκων' δέν εΐναι δμως γόνιμα δσον ή λοφο- 
φόρος. 1. Σ.

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΠΣ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΑΥΤΩΝ.

Οί νησιώται τή; Νοτίου θαλάσση;, καί 
ιδίως οί κατοικοΰντες τά τή; Πολυνησίας 
άρχιπελάγη, τά διατελοΰντα ύπδ τήν προ
στασίαν τής Γαλλίας, κατά τδν παρελθόν
τα αιώνα ύπδ πολλών περιεγράφησαν ώς 
ώραΐοι' άλλ’ οί περιηγηταί έκεϊνοι είχον 
πλανηθή ή περιώρισαν τάς έρεύνα; των είς 
δλίγιστα μόνον άτομα.

Οί άγριοι έκεϊνοι είσϊν έλαιόχροοι' ή κό
μη των είναι συνήθως λεία, μέλαινα καί 
λεπτή' οί οφθαλμοί των, οί μεγάλοι καί 
μακροί, είσί μελάνες, τδ μέτωπον οξύ, ή 
ρίς πλατεία, τά χείλη παχέα, οί οδόντες 
λευκοί καί δ πώγων λίαν δξύς.

Δυστυχώς, οί αύτόχθονες τών μερών έ
κείνων όσημέραι έκλείπουσιν. ΊΙ Χαβαίη, 
μία τών νήσων τοΰ δμωνύμου αρχιπελά
γους, κατά τήν έπίσκεψίν τοΰ διασήμου θα
λασσοπόρου Κούκ είχεν 90,000 κατοίκους, 
ήδη δέ μόλι; αριθμεί 30,000. 'Ο θαλασσο
πόρος έκείνο; ύπελόγιζεν είς 300,000 τούς 
κατοίκου; τοΰ αρχιπελάγους δλου, τφ δέ 
4 837 μόλις ήριθμοΰντο είς 4 35,000, τώ 
4850 είς 78,854 καί τώ 1858 είς μόνον 
70,000 ώς έγγιστα.

Ό Κούκ ύπελόγιζεν έν ετει 1769 τού; 
κατοίκου; τή; Νέας Ζηλανδίας, τοΰ αρχι
πελάγους δλου τούτέστιν,είς 400,000, άλλ’ 
έκ τής άπαριθμήσεως τοΰ μέν 4 849 άπε- 
δ ίχθη δτι οί κάτοικοι δλοι άνήρχοντο είς 
409,000, τοΰ δέ 4 858 είς 56,049.

Ίσως οί ύπολογισμοί τοΰ Κούκ ήσαν ύ- 
περβολικοί' δπωσδήποτε δμως βέβαιον εΐ- 
vat οτι ένεκα άσθενειών, εμφυλίων σπαραγ-

48
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φθείραντε; αυτού; διά τών πνευματωδών 
ποτών καί διά τής εισαγωγής κολλητικών 
νόσων, κτλ., κτλ. Έν μέρει οί άνθρωπολό- 
γοι ούτοι έχουσι δίκαιον" παρετηρήθη δμως 
δτι εί; άλλας νήσους, έν αί; έλάχιστοι είναι 
οί λευκοί καί ή εισαγωγή τών πνευματω
δών ποτών είναι αύστηρώ; άπηγορευμένη, 
έν αί; ή νόσο; εύφλογία καί άλλαι κολλη- 
τικαί άσθένειαι δέν ένέσχηψαν, ό πληθυσμός 
έλαττοϋται έπίσης φοβερώς. Ό Κ. Λεμπδγν 
προσφάτω; έμελέτησεν έπισταμένω; τδ ζή
τημα τούτο τή; έρημώσεω; τών μερών έκεί
νων, τάς δέ παρατηρήσεις του πεοιώρισεν 
είς μεμονωμένου αρχιπέλαγος, τδ τού Ι’αμ- 
πιέ. Εί; τάς παρατηρήσεις του περί τής κι- 
νήσεως τού πληθυσμού είχεν ύπ’ δψιν τά 
μητρώα τών ιεραποστόλων, έξηκρίβωσε δέ 
δτι είς τά; τέσσαρα; τού συμπλέγματος 
νήσου; τώ 1840 κατώκουν 1630 ψυχαί. 
ΓΗ άξιολογωτέρα τών νήσων, ή Μαγαρέβα, 
περιείχε τότε 1130 κατοίκου; Άπδ τής 1 
Ιανουάριου 1840 μέχρι τή; 1 Ίανουαρίου 
1871 έσημειώθησαν έν τοϊ; μητρωοι; 2061 
θάνατοι καί 1581 γεννήσεις έν Μαγαρέβα. 
Ή θνησιμότης άρα ην μεγίστη καί έκτός 
τριάκοκτα καί έκός έτώκ 41 ή 42 τοΐς 
έκατόκ τών κατοίκων έξοντώθησαν" ναί 
μέν 150 η 200 τών Μαγαρεβιανών αύτών 
μετηνάστευσαν είς άλλα αρχιπελάγη, διά ν’ 
άποφύγωσιν ίσως τδν ζυγόν τών έξαποστό- 
λων (καί σημειωτέου δτι οί κάτοικοι τής 
ΙΙολυνησίας άγαπώσι πολύ νά μεταναστεύ- 
ωσιν), άλλά πάλιν παρατηρεϊται δτι Sv τέ
ταρτον τού πληθυσμού πράγματι έξέλιπε.

Κατά τά 31 αύτά έτη ειρήνη άκρα έπε- 
κράτει έν ταϊ; νήσοι; έκείναις, ή δέ έν γέ- 
νει κατάστασις τών άνθρώπων, χάρις είς 
τδν ζήλον τών έξαποστόλων, είχε βελτιω- 
θή. Ό νέος δύναται νά νυμφευθή εί; ήλι
κίαν δεκαέξ έτών, ή δέ νέα νά ύπανδρευθή 
δεκατετραετή;" οί γάμοι είσί πολυάριθμοι 
καί συνεχώς γόνιμοι, έναντίον τών αλλα
χού συμβαινόντων, μάλιστα εΐ; τά; νήσους 
τή; Εταιρεία;, δέν εϊναι δέ σπάνιον νά εύ
ρη τι; έν οικία τινί έπτά ή οκτώ παιδία. Ή 
υγιεινή τού τόπου κατάστασις μάλλον έβελ- 

μών χαι πολέμων πρδς τού; Ευρωπαίου; οί 
αύτόχθονες κατεστράφησαν καί όλονέν χα- 
ταστρέφονται.

Έπί τοϋ Κούχ δ πληθυσμό; τής Ταίτιος 
ύπελογίζετο εις 240000 ψυχών, καί φαί
νεται δτι ό θαλασσοπόρος δέν απείχε τίς 
άληθείας, διότι ζαΐ δ Φόρστεο, ό τδν Κούχ 
συνοδεύσας, ύπολογίζων τού; μαχίμους χαΐ 
λογίζων εν τέχνον κατ’ οικογένειαν,εΰρισκεν 
δτι τώ 1813 ύπήρχον 120000. Τώ 1797 
οί έξαπόστολοι ήρίθμησαν μόλις 50000 
κατοίκους. Τω 1829 γενομένη; άπαριθμή- 
σεως μόλις εύοέθησαν 85G8 ψυχαί, τώ δέ 
1863 ό άριθμδς αύτών κατήλθεν εΐς 7,623.

Ό Φόρστερ κατά τδ 1813 ύπελόγιζεν 
δτι ύπήρχον είς τάς Μαρκησίας νήσους 
19,000 μαχητών" υποτίθεται άρα ότι ό δ- 
λκδς πληθυσμό; άνήρχετο τότε εί; 80,000 
ψυχών. Ό πλοίαρχος Ζουάν θεωρεί υπερβο
λικόν τδν υπολογισμόν αύτδν καί παραδέ
χεται τδν τοΰ Κρούζενστερν, δστις έλόγιζε 
τούς κατοίκου; είς 40 χιλιάδας. Τώ 1838 
δ Δουπετί-Τουάρ, μετά επιμόνους καί ακρι
βείς έρευνας, μόλις ύπελόγιζεν είς 20,000 
τούς κατοίκους σύμπαντος τοϋ αρχιπελά
γους. Τδ ήμερολόγιον τοϋ 1863 ύπολογί- 
ζει τόν πληθυσμόν τών κατοίκων τής ΙΙο- 
λυνησίας εΐς 1 '2000, ό δέ Ζουάν καταβιβά- 
ζει αύτδν εί; 1 1000 καί ομολογεί μάλιστα 
δτι ούτε τόσο; δέν είναι. Τή; αύτής γνώμης 
εϊναι καί ό Κ. Μπρουλφέρ. Ό ιατρός ούτος 
τοΰ γαλλικού πολεμικού ναυτικού δίς έπε- 
σκέφθη τδ αρχιπέλαγος έκεϊνο καί συνέλεξε 
λυπηράς όντως πληροφορίας περί τής ερη- 
μώσεως ήτις έπέρχεται" ΐνα δέ δώσωμεν ί 
δέαν τινά τού κακού άναφέρομεν δτι μόνον 
έν τή κοιλάδι τού Ταίπή, δπου ώφειλε νά 
πολεμήση ό Πόρτερ, ύπήοχόν ποτέ 3500 
/ιαχηταί, ήδη δε ή κοιλά; έκείνη [Μις 
500 κατοίκους άρι^χ/εΐ !

Οί άνθρωπολόγοι ούδόλως είσί σύμφωνοι 
περί τών αιτίων, άτινα έπέφεραν τήν φοβέ
ραν αύτήν καταστροφήν. Τινές κατηγόρησαν 
τούς λευκού; (Ευρωπαίους δηλ ) δτι διά τών 
έκδεδιητημένων ηθών των συνετέλεσαν ούκ 
όλίγον εί; τδ κακόν, έκφαυλίσαντε; καί δια-

τιώθη, καί τοι όμολογουμένω; ή τροφή δέν 
εϊναι έπαρκή; καί οί ασθενείς δέν τυγχάνου- 
σι τή; δεούσης ιατρικής βοήθειας. Πόθεν ά
ρά γε ί καταστροφή, αφού πέκττ μόκοκ 
.έιυκοί ύπάρχωσιν εί; τδ αρχιπέλαγος καί 
πνευματώδη ποτά δέν είσάγωνται ; Οί κα
κοήθεις πυρετοί εισίν άγνωστοι, ή εύφλογία 
ούδέποτε είσήχθη (καί τοι όλοι εϊναι εμβο
λιασμένοι)" ύπό τίνος άρα δεινού κατατρύ- 
χονται οί δυστυχεί; ;—Ύ.-ιό πκιυμοκικής 
φθίσεις ίόίως. Έκτδς αύτής έπιπολάζουσι 
χοιραδικά νοσήματα, μάλιστα είς τά παι
δία, πνευμονίαι, βρογχίτιδες, κτλ. Φαίνε
ται δέ δτι αί παρατηρήσει; αύται εφαρμό
ζονται είς δλα τής ΙΙολυνησίας τ’ αρχιπε
λάγη καί ή όσημέραι μεγαλητέρα άποδει- 
κνυβμένη έλάττωσις τού πληθυσμού άποδο- 
τέα είς τ άνωτέρω νοσήματα.

Ρ. Π. ο.

Π ΒΙΡΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.

Αί προσφάτω; άναφυεϊσαι περίπλοκα·, με
ταξύ Αγγλίας καί Βιρμανία; έπέστησαν τήν 
προσοχήν πολλών έπϊ τή; βαρβάρου έκεί
νη; αύτοκρατορίας, έν γ, δ σπόρο; τού πο
λιτισμού, ό άπδ 3 αιώνων ύπδ τής Ευρώ
πη; Νιπτόμενος, έπεσεν έπί άμμου καί οί- 
χτρώς άπώλετο. Ή άποστολή τού σίρ Δού- 
γλα; Φόρσεθ πιθανόν ν’ άπολήξη εί; πόλε
μον, άν δ’ έκραγή ούτος, Οά έπιφέρη νέον 
διαμελισμον τής χώρα;, ήτι; άχρι τοΰδε 
άπέβαλε τδ Άσάμ, τδ Άραχάν καί τδ Τε- 
νασερίμ. Τδ έν τή Ινδική βρετανικόν κρά- 
το; τόσον έκτεταμένον εϊναι, ώστε πάσα 
άλλη έπέκτασις θεωρείται επίφοβο;" τούτου 
δ’ ένεκεν ή ’Αγγλία ούδόλως φαίνεται δια
τεθειμένη νά προσαρτίσΐ) νέα; χώρα;" ούχ 
ηττον θ’ άναγκασθή είς τούτο, διότι άμε
σον έχει συμφέρον ν’ άνοιξη ύπέρ τού έμπο- 
ρίου τη; σύντομον όδδν πρδ; τήν δυτικήν 
Κίναν, ένώ οί Βιρμανοί ηγεμόνες πάν πρόσ
κομμα παρεμβάλλουσιν είς τούτο. Γενική 
επικρατεί ιδέα δτι οί "Αγγλοι μετ’ ού πολύ 

θά καταλάβωσι τδ βασίλειον τή; "Αβάς, δ
πω; προλαβόντως κατέλαβαν τδ τή; ΙΙεγού. 
Τούτο είναι ζήτημα καιρού τωόντι καί α
φορμή δέν θά λειψή, οπωσδήποτε. ΙΙρός τδ 
παρόν ή Αγγλία έπιθυμεΐ νά συνάψη τα
κτικά; καί φιλικά; σχέσεις πρδς τδν ηγεμό
να τής Μανδαλαίη, πρδ μικρού δέ αί εφη
μερίδες τής Καλκούττης έξέθετον τά τή; 
υποδοχή;, ή; έτυχε παρά τού ήγεμόνο; δ 
σίρ Δούγλας. "Αχρι τοΰδε αί άρξάμεναι 
διαπραγματεύσεις είς ούδέν άπέληξαν, άν 
δέ λάβη τι; ύπ’ δψιν τδν χαρακτήρα τών 
βαρβάρων έκείνων λαών καί τά προηγούμε
να, ευκόλως δύναται νά είκάση δτι θ’ άπο- 
τύχωσιν. Οί Βιρμανοί, ώ; καί οί λοιποί 
βάρβαροι λαοί, είσί διπλωμάται δεξιοί καί 
διά δόλων καί άλλων τεχνασμάτων ζητούν 
ν άποφύγωσι πάν δ,τι νομίζουσιν άντιβαϊ- 
νον εί; τά συμφέροντά των" αρά γε συναι
σθάνονται οί ήγεμόνε; έκεΐνοι δτι ή άνά- 
μιξις προ; λαού, πεπολιτισμένους, ή εισα
γωγή τόν φώτων έν τή χώρα των έσονται 
ή καταστροφή τή; βασιλεία; των ; Πιθανόν. 
Έντούτοι; έλθωμεν εί; τδ θέμα ημών.

Όλίγαι χώραι άμοιρούσιν ιστορία;, δσον 
ή Βιρμανία" ύπάρχουσι μέν έρείπια μαρτυ- 
ρούντα οτι ήκαμαζέ ποτέ δ πολιτισμός, 
άλλ’ έλλείπουσι μνημεία γραπτά, καί αί 
παραδόσεις, αϊτινες έν τή ’Ανατολή κυρίως 
βρίθουσιν υπερβολών, δέν άποτελούσι στοι
χεία ιστορικά. Ούδέν βέβαιον είναι γνωστόν 
περί τή; άρχαία; καταστάσεως τή; πέραν 
τού Γάγγου χερσονήσου, πρώτο; δ’ Εύοω- 
παϊο; έπεσκέφθη αύτήν δ περίφημος Μάρ
κος ΙΙόλος, δστις μετά τόσης ακρίβειας πε
ριέγραψε τήν χώραν, ώστε καί αύτοί οί ση
μερινοί γεωγράφοι μένουσιν έκθαμβοι’ έν 
τούτοις αί λεπτομερέστεραι πληροφορίαι ο
φείλονται είς τού; δυτικού; έξαποστόλου; 
καί εί; τούς Ποοτογάλλου; τυχοδιώκτας. 
Ούτοι άπδ τών αρχών τής ΙΕ', έκατονταε- 
τηρίδος προσεπάθησαν νά συνάψωσι σχέσεις 
πρδ; τού; Βιρμανούς, τότε δέ ή χώρα ήν 
διηρημένη είς πέντε ή έξ ανεξάρτητα κράτη 
ή βασίλεια, ών τά ισχυρότατα έτύγχανον 
ή Άβα καί τδ Πεγού. Ό πόλεμος έλυμαί-
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καθαρώ στερεώματι τής άρετής, τή πηγή 
τής δικαιοσύνης, τώ ύπερμάχω τής σοφίας, 
τώ κυρίω τής καλοκαγαθίας, τή προνοία 
τών δυστυχούντων, τώ ίσχυρώ έλατηρίφ 
τής τοϋ μεγαλείου σφαίρας, τώ σοφώ έν 
τοΐς συμβουλίοις, τώ παρ’ άπαντι τώ κό
σμω φοβερώ, τώ κυρίω τών θησαυρών τής 
ξηράς καί τής θαλάσσης, ιδιοκτήτη χρυ
σού, άργυρίου, σμαράγδων, τώ τιμωμένφ 
ύπδ τών άνθρώπων, τώ λάμποντι έν τώ 
σύμπαντι ώς τδ φώς τοΰ ήλιου καί ού 
τ’ όνομα διαιωνισθήσεται διά παντός ...»

Ώς βλέπομεν, ό Κ. Ναθανιήλ είχε μά
θει τδ άνατολικδν ύφος όχι χάριν άρχαιο- 
λογικοΰ σκοπού, άλλ’ ίνα έπιτύχη ύπδ τοΰ 
σζιριύματος της άρζιής άσφάλειαν ύπέρ 
τών γραφείων,άτινα ή άγγλική εταιρεία εί
χε συφήσει έπί τοϋ ποταμοΰ Ίραουαδή άπδ 
τοΰ 1 599 καί ών οί διευθυνταί καί ύπάλ- 
ληλοι μυρίας ύφίσταντο κακώσεις. Οί πρε
σβευταί έκεΐνοι είχον πρδς τούτοις έντολήν 
νά κομίσωσι δώρα, δι’ ών ήλπιζον νά έξευ- 
μενίσωσι τδν βασιλέα τής ’'.Αβάς. Τότε ή 
ανταλλαγή δώρων μεταξύ τών ήγεμόνων 
τής ’Ασίας καί τών Ευρωπαίων άντιπροσώ- 
πων άπεδεικνύετο επωφελής πρδς τάς τε
λευταίας, διότι άντί πραγμάτων εύτελών 
έλάμβανον τιμαλθεΐς λίθους καί πολύτιμα 
μεταξωτά. 'Π συνήθεια τής ανταλλαγής 
τών δώρων καί μέχρι σήμερον ύφίσταται, 
δ δέ πρίγκηψ τής Ούαλλίσς ωφειλε νά τη
λεγραφήσει είς Αονδΐνον ΐνα τώ στείλωσι 
καί άλλα, διότι είχε διαθέσει δσα άναχω- 
ρών έξ ’Αγγλίας παρέλαβε’ βεβαιοΰται δέ 
δτι είς άντάλλαγμα έλαβε θησαυρούς πράγ
ματι.

Ό ήρως τής Βιρμανίας ή ό ιδρυτής τής 
αύτοκρατορίας ην νέος θηρευτής, δστις κα
τόπιν έγένετο άρχηγδς συμμορίας τινός έ- 
νόπλων, προσέβαλε τήν πρωτεύουσαν, έξε- 
δίωξε τούς δυνάστας, άνηγορεύθη βασιλεύς 
καί 'ίδρυσε τήν βιρμανικήν αυτοκρατορίαν, 
καθυποτάξας ολους τούς περίοικους' έκα- 
λεΐτο δέ Άλούγη Φρύο καί παρά τοΐς Ευ
ρωπαίοι; καλείται Άλόμβρα. Τώ 1757 συν-

νέτο λυσσωδώς τάς πόλεις τών βαρβάρων 
«καί αί οδοί, έγραφαν οί Ίησουΐται, ησαν 
έστρωμέναι άπδ κρανία καί οστά ανθρώ
πων, ό 3έ Ίραουαδή καί οί δμόρροι αύτώ 
ποταμοί έκύλιον άνά πάσαν στιγμήν τόσα 
πολλά πτώματα, ώστε τά εύρωπα'ΐκά πλοία 
δέν έδύναντο νά πλέωσιν άπροσκόπτως.»

'Π διήγησις αΰτη βεβαίως είναι ύπερβο
λική, άλλά τδ ολιγάνθρωπον έν χώραις θαυ 
μασίως εύφόροις καί νοσηραΐς μόνον διά τούς 
ξένους, άποδεικνύει άρκούντως δτι έπί πο
λύ έμαστίζοντο ύπδ τοϋ πολέμου. Τδ βα- 
σίλειον τής "Αβάς, μέγα κατά τήν έκτασιν 
δσον τδ τρίτον τής Γαλλίας, μόλις περιέχει 
πληθυσμόν τριών εκατομμυρίων ψυχών' εί
χε δέ ύποστή τά πάνδεινα ύπδ τών Πεγου 
ανών καί ύπεδουλώθη, άλλά άπδ τοϋ 1613 
άνέκτησε τήν ανεξαρτησίαν του καί έξέτει- 
νε βαθμηδόν τήν κυριαρχίαν του άπδ τής I 
παραλίας τοϋ Τενασερήμ μέχρι τής χώρας 
τών Σχάνων (Shans). Κατά τήν έποχήν έ 
κείνην Πορτογάλλος τυχοδιώκτης, Φίλιπ
πος Βρίτος τ’ όνομα, κατώρθωσε νά λάβρ 
ενεργόν μέρος είς τούς έμφυλίους έκείνους, 
ούτως είπεΐν, πολέμους καί ευνοηθείς ύπδ 
τής τύχης άνηγορεύθη βασιλεύς τοΰ Πεγού' 
άλλά κακδν έσχε τέλος, διότι φονευθείς έξ 
ετέθη βορρά τών δρνέων.

Μετ’ όλίγον έμφανίζεται είς τά μέρη έ
κεΐνα ή άγγλική Εταιρεία τών Ινδιών, άλ
λά καί αύτή κατ’ άρχάς ωφειλε νά πολι- 
τεύηται δπως οί Πορτογάλλοι καί 'Ολλαν
δοί, δηλ· ταπεινώς. Διοικητής τοϋ Μαδράς, 
Ναθανιήλτις "Ιτζινσων, στέλλων κατά το 
1695 πρεσβείαν είς τδν ηγεμόνα τής Βιρ
μανίας, συνώδευσεν αύτήν μέ περιεργοτάτην 
επιβολήν πρδς τούς ΑΓρυσοίί πύόας οιιινίς 
ρέγουσι χι.Ιίας παγόδας, ΐνα ζητήσγ, ά
δειαν νά έμπορεύηται πρδς τά κράτη του. 
Ιδού δέ τής έπιστολής ταύτης ή άρχή.

«Τή Α. Αύτοκρατορική Μεγαλειότητι, τή 
διαχεούση έπί τής εύγενοϋς πόλεως "λβας 
τήν εύεργεσίαν τής παρουσίας της, τώ αύ- 
τοκράτορι τών αύτοκοατόρων, τώ ύπερβαί- 
νοντι κατά τήν δό 'αν καί τιμήν δλους τούς 
βασιλείς τής ’Ανατολή; καί Δύσεως, τώ

ωμολόγησεν έμπορικήν συνθήκην πρδς τήν 
έταιρείαν τών Ινδιών, πρδς ήν παρεχώρει 
διά παντδς τήν νήσον Migratt δπως συστή 
ση άποθήκας' μόλις δμως δύο παρήλθον 
έτη διέταξε νά σφάξωσιν αίφνιδίως τούς είς 
τά κράτη του εύρισκομένους Ευρωπαίους. 
Ή ’Αγγλία έξήτησεν ίκανοποίησιν, άλλ’ ού
δέν έπέτυχεν, ώς δέν έπέτυχε καί παρά τού 
υιού του, διαδεχθέντος τδν άποβιώσαντα 
πατέρα του καί άποδειχθέντος στρατηγικού 
καί τολμηρού. Πρεσβευταί άλεπάλληλοι έ- 
στάλησαν είς τήν Βιρμανίαν, ού μόνον δέ 
ούδέν έπετύγχανον, άλλά καί αί κτήσεις 
τών "Αγγλων προσεβάλλο*το συνεχώς ύπδ 
τών Βιρμανών, οΐτινες είχον διανοηθή μά
λιστα νά δ-.αβώσι τδν Γάγγην καί νά προσ 
βάλωσι τούς "Αγγλους είς τδ κέντρον τών 
κτήσεών των.

Τώ 1824 ή ’Αγγλία, άπαλλαγεΐσα τών 
έν Ευρώπη αδιάλειπτων πολέμων, άπεφά- 
<3ict νά έκδικηθή έξήκοντα έτών ύβρεις καί 
έκήρυξε πόλεμον κατά τής Βιρμανίας' 
άλλ’ ή φύσις προστατεύει τά τέκνα της 
καί τάσσεται ύπέρ τούτων καί κατά τών 
πεπολιτισμένων έθνών. Ή χολέρα έθέριζε 
τδν άγγλικδν στρατόν, άλλ’ ή έχέφρων ε
ταιρεία τών ’Ινδιών είχε σχηματίσει τδν 
στρατόν της κατά τά δύο τρίτα άπδ ’Ασι
ανούς, διατελούντας ύπδ "Αγγλους, ώστε 
ό τοιοΰτος στρατός έδυνήθη νά άνθέξη είς 
τάς κακοπαθείας κα1. μετ’ ούπολύ οί "Αγγλοι 
άπέσπασαν άπδ τήν βιρμανικήν αύτοκρατο- 
ρίαν τά άρχαΐα βασίλεια τοΰ ’λσάμ καί τού 
Λοακάμ Συγχρόνως στόλος προσέβαλε τδ 

'Ραγκούν, δπερ παρεδόθη μετά φοβερόν έ
φοδον. Φονευθέντος τοΰ αρχιστρατήγου τών 
Βιρμανών, τής μόνης δηλ. έλπίδος τού αύ
τοκράτορος, ή Βιρμανία έδει νά ύποκύψη 
καί δ αΰζοκράζωρ τώ>· ανζοτρατόρω? τώ 
1826 συνωμολόγησε συνθήκην,δι’ ής κατε- 
λίμπανε τοΐς "Αγγλοις πάσαν τήν ύπ’ αύ
τών κατακτηθεΐσαν χώραν, ύπεχρεοΰτο νά 
πληρώση τά έξοδα τού πολέμου, νά δεχθή 
Αγγλον άντιπρόσωπον, νά διορέση, καί αυ

τός τοιοΰτον είς Καλκούταν, κτλ.
Παράδοξον άληθώς καί άπίστευτον ! μό-

I λις τ’ άγγλικά στρατεύματα άπεμακρύνθη- 
σαν δ βασιλεύς θαραβαδη ήρνήθη νά ύπο- 
γράψη τήν έμπορικήν συνθήκην καί δ "Αγ
γλος αντιπρόσωπος τώ I 83θ ήναγκάσθη ν’* 
άναχωρήση έξ “Αβάς, δπου δέν έδύνατο νά 
προστατεύση άποτελεσματικώς τών δμοε- 
Ονών του τά συμφέροντα' διωρίσθη άντ’ 
αύτοϋ δ ταγματάρχης Κράμφωρδ, άλλά 
καί ούτος άνεχώρησεν άπρακτος τώ 1837. 
Τρίτος αντιπρόσωπος άπέτυχεν ώσαύτοις, 
διό μετά τινας μήνας ή άγγλική κυβέρνησις 
κατάργησε τήν πρεσβείαν.

'Η πολυχρόνιος τής Αγγλίας ύπομονή, ή 
τόσα καταβαλοΰσα προσκόμματα καί τόσας 
διανοίξασα δδούς, παρετάθη μέχρι τοΰ 
1852, διότι ώφειλεν έν τώ μεταξύ νά έπι- 
τηρή τά διαβήματα τών 'Ρώσσων καί Περ- 
σών έν ’Αφγανιστάν' άλλά τήν 4 ’Απριλίου 
1852 έ. ν. προσωρμίσθη είς 'Ραγκούν ισχυ
ρός έξ αγγλικών άτμοπλόων στόλος,οΰ έπέ- 
βαινον έξάκις χίλιοι Εύρωπαΐοι στρατιώ- 
ται καί δύο μεραρχίαι πυροβολικού. Οί 
Βιρμανοί άντέστησαν κρατερώς, άλλά με
τά δύο ήμέρας ή πόλις ήλώθη έξ εφό
δου. Τήν αύτήν τύχην έσχε τδ Μαρτα- 
πάν, τδ Πρδμ, καί τδ Πεγκού. Αλλ’ δ πό
λεμος είς τάς βαρβάρους χώρας δέν φέρει 
εύθύς άποτέλεσμα, διά τδν άπλούστατον 
λόγον δτι οί ξένοι δέν δύνανται νά δια- 
τηρώσι πολυάριθμον στρατόν, δέν δύναν
ται νά ένεργώσι διά μικρών σωμάτων είς 
πολλά συγχρόνως μέρη, άγνοοΰσι τάς κα
ταλλήλους θέσεις καί δεκατίζονται ύπδ α
σθενειών' πρέπει τωόντι νά καταλάβωσι 
πολλά μέρη, νά φυλάττωνται άπδ ένέδρας, 
κτλ. Διό μόλις κατέλιπον τό Πεγού, έ- 
σπευσαν νά καταλάβωσι καί δχυρώσωσιν 
αύτδ οί Βιρμανοί. Οί “Αγγλοι διέταξαν 
νέαν έφοδον καί μετά τήν άλωσιν του 
άφήκαν φρουράν έξ άνδρών έξακοσίων’ ή 
φρουρά δμως αΰτη πολιωρκήθη, ύπέστη τά 
πάνδεινα έκ λιμού καί μόλις έδυνήθη νά 
άντιστή μέχρις ού φθάση έπικουρία. Τέ
λος δ γενικός διοικητής τών Ινδιών προσ- 
ήρτησε τδ Πεγού είς τάς βρετανικός 
κτήσεις.
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Τότε έπανελήφθησαν 
4 824 'Π χολέρα είχεν 
τική, μυρίαι δέ < 
σοι έδεκάτιζον συγχρόνω: 
έν ταΐ; έκστρατείαι; — 
ριχόν' έδει δθεν νά 
λιμόν ταχέως 
βασίλειον τοϋ 
πισθοχώρησαν.

Καί πάλιν

αί σκηναί τοϋ 
ένσκήψϊΐ όρμη- 

άλλαι στερήσει; καί νό- 
>ς τού; 'Αγγλου; 

των εις τδ έσωτε- 
τελειώσωσι τον πό

κα! άφοΰ κατέκτησαν τδ 
Πεγού καί τδ 'Ραγκούν δ- 

οί Β.ρμανοΙ ήρνήθησαν νά 
υπογράψωσι συνθήκην εμπορικήν, προς δε 
τόν 'Αγγλον άπεσταλμένον, ταγματάρ
χην Φαίηρ, ό ήγεμών Θχοαβάδη είπε τά
δε : « Τί χρησιμεύει ή συνθήκη εϊς δυο έ
θνη δ.άγοντα τοϋ λοιπού φιλικώς ! Έγώ 
είμί πιστός σύμμαχος τής βασιλίσσης τής 
’Αγγλίας. 'Ο ταγματάρχης Φαίηρ άνεχώ- 
ρησεν άπρακτος, μόλις δέ κατά τώ 1867 
ό συνταγματάρχης Φϊτς κατώρθωσε νά 
συνομολογήσω τήν τόσον ποθητήν συν
θήκην.

'Η αποστροφή τών άπολιτεύτων έθνών 
εϊς τδ συνομολογείν γραπτάς συμβάσεις 
πρδς τά μεγάλα έθνη άποδοτέα είς φυ
σικήν δυσπιστίαν καί εϊς τήν υπεροψίαν 
τών Ευρωπαίων, οίτινες ούχί σπανίως μό 
νον ύπέρ τών ιδίων συμφερόντων έργα- 
ζονται. 1 , ,
ηρ τώ 1855 υπεσχέθη εί; τόν αύτοκρά 

τορα · 
παραχωρή τό δικαίωμα τοϋ να 
δπλα’εί; τδ κράτος1 τδ δικαίωμα 

το δέν άναφέρεται ι 
ταγματάρχου Φίτ;
μερον άρνοϋνται 
εί; τά παιδία 
νων εργαλείων. ..

Φαίνεται ότι ό ταγματάρχης Φαί- 
• -.......... ,Λ τόν αύτοκρά

τής Βιραανία; δτι ή συνθήιη θά τώ 
• *■ ' —- ··- είσάγη

δέ τοϋ
έν τή συνθήκη τοϋ συι- 

; καί οί 'Αγγλοι σή- 
τοϋτο, δπως άρνοϋνται 
τήν χρήσιν έπικινδύ- 

. Κατανοεί πάς τις δτι ή δυσ
πιστία τοϋ ήγεμόνο; τής ’Ασίας κατέ
στη αθεράπευτος, τοΰτο δε απέδειξε κατά 
τδ 1868, Sv έτος μετά τήν συνομολό- 
γησιν τής περίφημου συνθήκης. *

Τδ μισός του πρδς τούς Εύρωπαίου; έ* 
δειξεν ό Βιρμανδ; αύτοκράτωρ ότε Αγ
γλοι υπό τόν ταγματάρχην Σλαδεν έ,η- 
τησαν ν' άνεύρωσι διά τοϋ παταμοϋ Ίρ- 
ραουάδη εμπορικήν οδόν άγουσαν εις τήν

πλουσίαν κινεζικήν έπαρχίαν Γιουναν. Α
δύνατον άπέβη εί; τόν ταγματάρχην να 
προχωρήσω, διότι άπειρα άπήντησε προσ
κόμματα, άτινα δικαίως άποδιδουσιν εις 
τήν βιομανικήν κυβέρνησιν. ϋ χύριος τών 
θησαυρών τής r'/c τής~θα.1ασσης μ··
ναι 
τε 
αύτη; 
νου δ 
έπίσης νά 
προσχώρησε μέχρι τ?'ί , , ,
τέλους ή έπιχείρησις άπέτυχε και απέ- 
βαλεν ενα αξιωματικόν, τδν Μαργαρυ, ,φο- 
νευθέντα ύπδ τών βαρβάρων. Ό Μπραουν 
καί οί λοιποί μετ’ αΰτοΰ μόλις εσωθη- 
σαν κακώς έχοντες.

Ό βασιλεύ; 
κατέλιπε τήν 
και κατοικεί εί 
σοϋν δχυράν, ή; 
25 ποδών. Έν 
άνάκτορα, δντα 
κεΐ δέ οϊκεΐ 5 
κοϋ Έ-έφαντος, 
ον τής ι«μ ·Γ·-» ,
άνακτόρων απαστράπτει έκ 'οϋ χρυσου,αλλ 

είναι ρυπαρά, 
Κατά τδν 

1855 αί π: 
χοντο εις 10 έκατομμύρια φράγκων 
φόροι πληρόνυνται ε1 
κρόμμυα, ι

δ πρώτος έμπορος τής Βιρμανίας, ωσ- 
ούδόλως τώ έσύμφερεν ή ευρεσις τοι- 
ης όδού. Μετά παρέλευσιν ικανού χρό ■ 
δ συνταγματάρχης Μπράουν διεταχθη

• άναπλεύσω τδν Ίραουαδη καί 
' ής Κίνας' άλλά έπί

τέλους ή έπιχείρησις

τής 'Αβάς άπό τινων έτών 
άρχαίαν πρωτεύουσάν του 

Μαδαλαίην, πόλιν δπω- 
τά τείχη έχουσιν ΰψος 

τώ κέντρω ύπάρχουσι τα 
τετειχισμένα καί αυτά έ- 
βασιλεύ; μετά τοϋ Λευ- 
δστις είναι τδ ίερδν ζώ- 

αύτοκρατορίας- Ή αίθουσα τών 

δπως καί όλη ή πόλις, 
σύνταγματάχην Ίούλ, τφ 

ρόσοδοι τή; Βιρμανίας άνήρ- 
·« ' - -,.Λοια οοάγκων' οι'Γ'ί * ‘ ν

;ί; προϊόντα —· όρύ,ιον, 
, καπνόν, ζάχαριν, κτλ. άτινα ο 

βασιλεύς πωλεϊ είς τού; έμπορους. Τά πο
λεμικά άτμόπλοά του, ναυπηγηθ^τα εις 
’Αγγλίαν, άναπλέουσι καί καταπλέουσι τόν 
Ίοαουδή, φορτωμένα προ'ίό-τα, προερχόμενα 
έκ φόρων. Ό βασιλεύς εισπράττει πρδς τού
τοι; δεκάτην έκ τών ιχθυοτροφείων — 
δέ άληθεϊς θησαυρούς τιμαλφών λίθων 
καί χρυσών καί αργυρών σκευών.

Έν Βιοαανία ύπάρχουσι μεταλλεία χρυ
σού καί’‘αργύρου, άτινα έργάζεται δια λο
γαριασμόν του δ βασιλεύς· ύπάρχουσι δε 
καί πλουσιότατα άνθρακωρυχεΐα,κατα τους 

! Άγγλους μηχανικούς, άλλά ταΰτα είσιν 

δλως παρημελημένα. Έν γένει ό τόπος 
ε’ναι εύφορος, άλλ’ εύρίσκονται έλη πολλά, 
άτινα οΰκ’ ολίγα; θανατηφόρους άσθενείας 
παράγουσιν.

"Ο λαός εΐναι αμαθέστατος και διοι- 
κεϊται κάκιστα. Ό βασιλεύ; έχει τό δι
καίωμα τή; ζωής καί τοϋ θανάτου καί 
δύναται νά κατάσχω τήν περιουσίαν τών 
υπηκόων του. Οί διοικηταί καί οί λοιποί 
δημόσιοι ύπάλληλοι δέν έχουσι μισθόν, 
άλλά ζώσιν έκ τυχηρών' κατανοεί τις δ
θεν πόσαι διαπράττονται καταχρήσεις. Ό 
λαδ; ε’ναι ύποχρεωμένο; νά πληρόνη καί 
νά διατρέφω τδν στρατόν, δστις έν και
ρώ πολέμου δύναται νά συμποσωθή εϊς 
60 έως 80 χιλιάδας άνδρών. Σήμερον Γάλ
λος προγυμνάζει αύτούς. Έν γένει δέ οί 
στρατιώται ούτοι λέγονται άδέξιοι.

Ή θρησκεία τών Βιρμάνων είναι ό βουδ- 
δισμός.

Ε. Υ. Α.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ Σ1ΔΠΡΟΔΡΟΜΟΙ (α)

Ούδεμία έπικράτεια έχει τόσους σιδηρο
δρόμους, δσους αί ’Ηνωμένοι Πολιτεΐαι τή; 
Αμερικής. Κατά τά τέλη τού 1873 είχον 
73,000 μίλλια ή I 17,000 χιλιόμετρα σι
δηρών οδών, ήτοι τά δύο τρίτα σχεδδν τών 
έν τή ύφηλίφ ύπαρχουσών. Ή ’Αγγλία καί 
η Γερμανία είχον κατά τήν αύτήν έποχήν 
άνά 26,000 χιλιόμετρα, ή Γαλλία 20,000 
καί δλαι αί άλλαι έπικράτειαι 85,000.

Ίί πρώτη σιδοροδρομική γραμμή έτέθη 
εις ένέργειαν έν έτει 1831 ’Η εταιρεία εί
χε λάβει τήν παραχώρησιν άπδ τοϋ 1826, 
ό δε πρώτος έκείνο; σιδηρόδρομο; κατε- 
σκευάσθη έν τή πολιτεία τή; Νέας Ύόρκης 
μεταξύ Αλμπάνη καί Σενεκτάδη. Αί οχθαι 

. V’ Αρθρον τοΰτο ήρανίσΟημεν έν περι- 
λήψει έκ σπουδαιότατης πραγματείας τοΰ Κ. 
Σιμωνέν, καταχωρισΟείση; έν τή ’Επιθεωρήσει 
των Δύο Κόσμων τή; 45 Ιανουάριου 1876. 

τού Οΰδσωνος, αϊτινες είδον νά πλέω τδ 
πρώτον άτμόπλουν, ωφειλον νά χαιρετίσω - 
σι καί τδν πρώτον σιδηρόδρομον τής ’Αμε
ρικής' είχε δέ 16 μιλλίων μήκος καί κατε- 
σκευάσθη τώ 1830. Έκτοτε έστρώθησαν 
αί λοιποί όδοί καί κατά τδ 1869 ήχθη 
είς πέρας ή κολοσσιαία γραμμή τοϋ Ειρη
νικού ’Ωκεανού.

Οί ’Αμερικανοί καί κατά τήν κατασκευ
ήν τών σιδηροδρόμων των ανέπτυξαν τήν 
έμφυτον αύτοΐς δραστηριότητα. Ούδέποτε, 
έκτδ; κατ’ ειδικά; περιστάσεις, ή ομοσπον
διακή κυβέρνησις καί αί πολιτεΐαι έπεμβαί- 
νουσιν εί; τήν διαχάραξιν τών ςδών καί 
τήν κατασκευήν τών σιδηροδρόμων, οΰτ’ 
έγγυώνται εϊ; τάς εταιρεία; χρηματικήν 
εισφοράν' αί έταιρεΐαι ούδέν πρόσκομμα ά- 
παντώσιν, όφείλουσι δ’ απλώς νά συμμορ- 
φωθώσι πρό; τινας προκαταρκτικού; δρου; 
ή κανονισμούς συνταχθέντας ύπδ τών έπαρ- 
χιακών νομοθετικών σωμάτων ή ύπδ τή; 
ανώτατης άρχής. Ούδέν άπαιτοΰσιν άπδ 
τάς συηστωμένας εταιρεία; ή νά περιλάβω- 
σι μεταξύ τών ιδρυτών καί διοικητών άν
δρας άξιοχρέους, νά καταθέσωσιν ώς έλα- 
χίστην προκαταβολήν 10 χιλιάδα; δολλα- 
ρίο»ν κατά μίλλιον, νά ύπογράψωσι τδ δέ- 
κατον τοϋ δλικοϋ κεφαλαίου καί νά προ- 
καταβάλωσι τδ έκατοσ-.όν. Πριν σχηματι- 
σθή όριστικώς ή εταιρεία, διατρέχει τήν 
χώραν, έν’ ώ πρόκειται νά στρωθώ ή σι
δηρά γραμμή, αρμόδιο; άνήρ καί συντάσσει 
τδ διάγραμμα' τότε δέ έμφανίζονται οί δή
μοι, οϊτινες έξαιτοϋνται νά προτιμηθώ τδ 
μέρος των καί διαβή έκεΐθεν δ σιδηρόδρο
μος, προτείνοντες νά παραχωρήσωσι δω
ρεάν τήν άναγκαίαν γήν. Επέρχεται πράγ
ματι συμβιβασμό; καί, άν ή έπιχείρησις 
φανή καλή, σχηματίζεται ή εταιρεία, άρ- 
χονται αί έργασίαι καί τδ έργον άγεται εί; 
πέρα;·

Συνήθως απασαι αί έργασίαι έκτελούν- 
ται ταχέως καί κοινώς ποιοϋσι χρήσιν ξύ
λων έν τη οικοδομή τών γεφυρών. Προχώ
ματα σπανίως έγείρουσι καί ώς έπί τδ πλεΐ
στον έν ταΐ; ’Ηνωμέναις Πολιτεΐαι; οί σι-
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δηρόδροίΛοι στοιχίζουσιν όλιγώτερον ή άλ- ; 
λαχοΰ' τούτο δέ διά δύο αιτίας. Πρώτον, 
ή άξία τών γαιών, δ·.’ ών διέρχεται η σι
δηροδρομική γραμμή, εϊναι ελάχιστη, δεύ
τερον δέ αί άναγκαΐαι οΐκοδομαϊ κτίζονται 
άπλούσταται,κατά συνέπειαν είσιν έλιγοδά- 
ττανοι. Κατά μέσον δρον δι’ έκαστον χιλιό- 
μ.ετρον άπαιτοΰνται Ί 80,000 φράγκων, 
ώστε διά τάς 14 7,000 χιλιόμετρα σιδηρο
δρόμων τών Ήνωμένο,ν Πολιτειών έδαπα- 
νήθησαν 20 δισεκατομμύρια φράγκων. ’'Ι
σον ποσόν άπερρόφησεν ο έν ’Αμερική έμφύ 
λιος πόλεμος’ άλλά τδ μέν πρώτον ποσδν 
έδαπανήθη είς έργον ποραγωγδν και γόνι
μον, τδ δέ άλλο είς έπιχείοησιν, ής τ’ ά
ποτελέσματα ήσαν καταστροφή, κτλ. Ύ- 
πολογίζουσιν δτι έν ταΐς Ήνωμέναις Ιίολι- 
τείαις ύπάρχουσι 4 000 σιδηροδρομικά! έ- 
ταιρεΐαι, καταβαλοΰσαι τδ ποσδν τών 20 
δισεκατομμυρίων φράγκων’ τδ δέκατον δέ 
τών εταιρειών ούδέν δίδει τοΐς μετόχοις μέ 
ρισμα και δέν δύναται νά έκπληρώση τάς 
υποχρεώσεις του’ ώστε 2 δισεκατομμύρια 
φράγκων θεωρούνται δλως άπολεσθέντα. Αί 
λοιπαϊ έταιρεΐαί δίδουσι μέρισμα άπό 3 έ
ως 1 0 τοΐς εκατόν’ ό μέσος δρος είναι 4— 
5 0)0) τδ δέ μέρισμα τοΰτο ολίγον δια
φέρει τοΰ διδομένου ύπδ τών πλείστων άγ- 
γλικών καϊ γαλλικών εταιρειών’ σημειωτέ 
ον δμως δτι έν ’Αμερική δ τόκος εϊναι με
γαλύτερος ή έν Εύρώπη. Ό τόσον μέγας 
άριθμδς τών εταιρειών περιορίζει είς σχετι
κώς μικρόν κύκλον έργασίας τήν γραμμήν ήν 
εκάστη εκμεταλλεύεται. ’Ολίγων, δέκα μό 
λις, εταιρειών τδ σύμπλεγμα φθάνει είς 
4 000 χιλιόμετρα. Τής Kertpixfjc ΙΙενου.Ι- 
Garlac υπερβαίνει τάς 2000. Άλλαι έται- 
ρεϊαι, ώς ή τοΰ Έριέ, τοϋ New-1 ork Cen
tral and Hudson Hives, τής Βα,Ιτιμύ- 
ρης καί Όχίου εχουσιν ή ύπερβαίνουσι τήν 
έκτασιν ταύτην, περιλαμβανομένων κα’ι 
τών γραμμών, άς έκμισθοΰσιν, ήτοι λαμ- 
βάνουσιν ύπ’ ένοίκιον, διότι έταιρεΐαί τινες 
ένοικιάζουσι τάς γραμμάς των.

Αί έταιρεΐαί Central Pacific, New 
York and Hudson, Pensylcania, Balti

more Ohio άναφέρονται ώς at μάλλον τών 
λοιπών κερδαίνουσαι κα’ι καλλίτερον διοι- 
κούμεναΓ πραγματικώς δέ οί διευθύνοντες 
αύτάς είσϊν έκ τών τιμιωτέρων καϊ δρα- 
στηριω-.έρων άνδρών τής Αμερικής Ενε- 
κεν ι-ής ιδιοτέλειας καϊ άδρανείας τών δι
ευθυντών διάφοροι άλλαι έταιρεΐαί κατε- 
στράφησαν. Ή τοΰ ’Epii, ήτις ε'χε λαμ
πρόν μέλλον, έληστεύθη. Τδν ’Απρίλιον τοΰ 
1864 αί μετοχαϊ αύτής έτιμώντο 4 26 
δολλάρια (ή άρχική άξία τής μετοχής ήν 
δολλάρια 100), οί δέ μέτοχοι έλάμβανον 
μέρισμα 8 Ο)θ· Τδν 'Ιούνιον τοΰ 4 874 αί 
μετοχαϊ έτιμώντο δολλάρια 27, μετά τρεϊς 
μήνας άνέβησαν είς τά 32, άλλά πάλιν έ
κλιναν καί τδν Νοέμβριον τοΰ 4 875 έτι
μώντο 17 ! Έπϊ πέντε έτη (1867-4872) 
συμμορία άχαλινώτων κερδοσκόπων έλαβε 
τήν διεύθυνσιν τή-, εταιρείας καϊ είσήγαγε 
τήν διαφθοράν, ήτις άπδ έτών πολλών επι
κρατεί είς τάς πλείστας τών διοικήσεων 
τοΰ δημοσίου έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτεί- 
αις. 'θ πρόεδρος καϊ οί διευθυνταϊ τής Έ- 
pti. άπεδείχθησαν άπιστοι καϊ ένώ οί έν 
τοΐς δημοσίοις ύπουργήμασιν όπαδοί των 
άπεγύμνουν τδ δημοτικόν ταμ,εΐον καϊ άφή- 
pouv ύπέρ τά 4 00 έκατομμύρια φράγκων, 
οί πρώτοι έκλεπτον περισσότερα έκ τοϋ 
ταμείου τής Έριί. Κατά τδ 4 868 έντδς 
τεσσάρων μηνών, άπδ τοΰ ’Ιουλίου μέχρι 
τοΰ ’Οκτωβρίου, τδ μετοχικόν τής εταιρεί
ας ταύτης κεφάλαιον ηύξήθη άπδ 34 έκα
τομμύρια δολλαρίων είς 58, τδ δέ 4 871 
νέα οί μέτοχοι χρήματα κατέβαλαν καϊ 
ηΰξησαν αύτδ είς 86 έκατομμύρια, καί τοι 
τδ ένεργητικδν τής Έριί πράγματι ούδό
λως ηύξησε. Τδ 4 869 τδ συμβούλιον τών 
διευθυντών τοΰ σιδηροδρόμου τούτου, α!~ 
σθκνόμενον εαυτό ένοχον, ήρνεϊτο νά έγ- 
γράψη είς τδ Χρηματιστήριου τής Νέας Ύ- 
όρκης τάς μετοχάς τής εταιρείας, διδ ή έ
πιτροπή τών συναλλαγών διέγραψε τοΰ κα
ταλόγου τήν Έριί καϊ έπϊ έξ μήνας αί 
μετοχαϊ αύτής ούδόλως διεπραγματεύοντο.

’Εφ’ δσον χρόνον διήρκεσεν ό τερατώδης 
ούτος συνασπισμός τών διευθυντών πρδς 

τους It τή δημαρχία, ή ’/ϊφ<έ άπεγυμνοΰ- 
το. Οΰ μόνον ένήργησαν δι’ αθεμίτων μέ
σων νά ρίψωσι τάς άνταγωνιζομένας άλ
λας σιδηροδρομικής έταιρείας, άλλά καϊ είς 
άλλα αισχρά κατέφυγαν μέσα. Σήμερον 
ζητοΰσιν άπδ τδν Γοδλδ (ένα τών διευθυν
τών) έκατομμύρια δολλαρίων, άτινα έκλε
ψε καί ών μέρος στέργει ν' άποδώση. ’Αλλ’ 
tv τώ μεταξύ τί διενεργεϊτο διά τήν καλήν 
διατήρησιν τής όδοΰ καϊ τήν τακτικήν ύπη- 
ρεσίαν ;—Μικρού δεΐν ήμέραν τινά νά συμ- 
βή έν γραμμή ένοικιασθείση καϊ διαφιλονει- 
κουμένη μονομαχία σιδηροδρομική (νά μο- 
νομαχήσωσι δύο άντίπαλοι συνολκαι) καϊ 
νά φονευθώσι πολλοί έργάται, ους έπίτηδες 
εϊχον μισθώσει τά διαφερόμενα μέρη καϊ 
έθηκαν είς τάς άμαξας. Όπως τεθή πέρας 
είς τάς καταχρήσεις αύτάς, ών άχρι τοΰδε 
δέν παρείχε παράδειγμα ή Αμερική, έν ή 
τά πάντα τολμώσιν, έδει σφαίρα δολοφό
νου νά φονεύση τδν ’Ιανουάριον τοΰ 4 872 
τδν πρόεδρον τής 'Epii, Τζαϊμς Φϊσκ, καϊ 
νά παυθ-jj τής προεδρίας μετά δύο μήνας ό 
συνένοχός του Τζαίη Γούλδ. Διορισθέντων 
νέων διευθυντών τά πράγματα όπωσοΰν 
έβελτιώθησαν.

Κα’ι είς άλλας σιδηροδρομικής εταιρείας 
δ-.επράχθησαν καταχρήσεις καϊ έκλάπησαν 
τών μετόχων τά χρήματα. Ο όργανίσας 
τήν εταιρείαν τοΰ Rolling Stork, άφοΰ ήρ- 
πασεν όσα έδυνηθη, άπέδρα είς ’Αγγλίαν. 
Ή κυβέρνησις, μόνον δταν προσκληθή, επ
εμβαίνει’ ήδη έχει διωρισμένον έπίτηδες έ- 
λεγκτήν έν τή Έριί' πολιτείαι τινες δμως 
εχουσιν έπιτρόπους παρά ταΐς σιδηροδρο- 
μικαϊς έταιρείαις, δπως προστατεύωσι τών 
μετόχων τά συμφέροντα.

Το κακόν εϊναι συμφυές τώ έπικρατοΰν- 
τι συστήματι, άλλ’ έκ τών δλίγων τούτων 
δεν πρέπει νά κρίνρ τις περί τοΰ δλου. II 
έλευθερία έχει μέν τά κακά της, άλλ’ εϊναι 
και γόνιμος είς πολλά άγαθά. Άν έπεκρά 
τει σύστημα συγκεντρώσεως, δπως αλλα
χού, καϊ τούς σιδηροδρόμους έξεμεταλλεύ- 
ετο ή κυβέρνησις, ώς συμβαίνει έν Βελγι
κή, Γερμανία καϊ έν τισι γραμμαϊς τής Ί- 
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ταλίας, ή προνομιούχοι έταιρεΐαί, ώς έν 
Ι'αλλίφ, ή ’Αμερική βεβαίως δέν ήθελε προι- 
κιοθή μέ τόσους σιδηροδρόμους’ καϊ Οαΰμα 
άληθώς δτι τόσοι έντδς ολίγων έτών κατ- 
εσκευάσθησαν. Τοΰτο όφείλεται είς τήν ά
κραν έλευθερίαν, ήτις χορηγείται έκαστοι, 
καϊ είς τόν απεριόριστον συναγωνισμόν με
ταξύ τών διαφόρων αυτών γραμμών. Ά
ναμφιβόλως συμβαίνου'σι παρατράγωδά τι- 
να, άλλ’ έν συνόλω τά πάντα καλώς έχου- 
σιν, ή δέ έκτεταμένη χώρα ζωογονείται ύ
πδ τών σιδηροδρόμου. 'Εκάστη πολιτεία 
έχει τδν σιδηρόδρομόν της, ή δέ θαυμασία 
καϊ ταχυτάτη οϊκησις τής ’Αμερικής οφεί
λεται είς τάς σιδηράς γραμμάς. Ένώπιον 
αύτών α: φάραγκες πληροΰνται, τά όρη 
προσπίπτουσιν, αί έρημοι οίκίζονται, ή γή 

, καλύπτεται άπδ προϊόντα, τά μεταλλεία 
καϊ τά δάση χορηγούν τούς θησαυρούς των 
καϊ τά πάντα μεταβάλλονται καί προοδεύ- 
ουσιν.

Έάν οί ’Αμερικανοί παραπονώνται σήμε
ρον διά τήν κακήν πορείαν τών σιδηροδρό
μων των καί τήν μεγάλην δαπάνην έν τή 
έκμεταλλεύσει, όφείλουσι νά αίτιώνται έ- 
αυτούς μόνον. Έπϊ τρία έτη, άπδ τοΰ 4 870 
μέχρι τοΰ 4 872, αληθής πυρετός κατα* 
σκευής σιδηροδρόμων είχε καταλάβει αύ
τούς. Μόνον κατά τά τρία έκεϊνα έτη κατ- 
εσκευάσθησαν τόσοι σιδηρόδρομοι, δσοι έν 
’Αγγλία είς τεσσαράκοντα έτη Όταν κα- 
ταντήση τις είς τδν βαθμόν μανιώδους δρα- 
στηριότητος, τοΰτο δέν λέγεται πορεία τα
κτική, άλλά μωρόκ τρίξιμοκ, δπερ θά έ
πιφέρη τήν άντίδρασιν’ αΰτη ήρξατο τω
όντι κατά τά μέσα τοΰ 4 873, καί τδν 
Σεπτέμβριον έκορυφώθη διά τής πτώσεως 
τοΰ οϊκου Τζαίη Κούκ. Οί βασιλείς ούτοι 
τών οικονομικών κατεσκεύαζον, ή τούλά
χιστον ύπεστήριζον διά τών ιδίων καϊ τών 
είς χεΐράς των έμπεπιστευμένων ξένων χρη
μάτων τδν σιδηρόδρομον τοΰ Northern- 
Pacific, δστις εύθύς ώφειλε νά σταματή- 
ση τήν θριαμβευτικήν πορείαν του άπδ τής 
Ανώτατης Λίμνης (£ar Superieur) πρδς 
τδ Όρεγών. Τόσος δέ πανικός ένέσκηψε
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φόβος, τόσοι άνθρωποι ένδιεφέροντο είς τήν 
έπιχείρησιν αύτήν καί αίφνης έβλεπον έαυ
τούς καταστρεφομένους, «όστε έπί δέκα η
μέρας τύ Χρηματιστήριου έμεινε κλειστόν’ 
ούδέποτε ένθυμοΰνται τοιαύτην οικονομικήν 
κρίσιν έν Νέα Ύόρκη. Ούτε ί, πυρκαϊά τοϋ 
Τσίκαγο έν έτει 4 87', ούτε ή μετά §ν έ
τος έν Βοστώνη έκραγεϊσα έπροξένησαν τό
σην έντυπιοσιν. '11 κρίσι; μετεδόθη καί είς 
άλλας άγοράς καί τ’ αποτελέσματα της 
είσέτι διαρκοϋσιν (α)’ ευτυχώς δέν ήλαττώ 
Οη ή ποσότης τών μεταφερομένων πραγ
ματειών, περιωρίσΟη όμως ή .ακατάσχετος 
όρμή είς τό κατασκευάζει» άδιαλείπτως 
σιδηροδρόμους. Τώ 1873 μόλις κατεσκ-υά- 
σθησαν 4000 μιλλίων σιδνραϊ οδοί καί τφ 
4 874 μόνον 2000 μιλλίων.

ΊΙ κατασκευή τοΰ σιδηροδρόμου τοΰ Εί 
ρηνικοΰ, όστις διέρχεται άπό Όμάχας μέ
χρι τοΰ αγίου Φραγκίσκου διά τών λειμιό- 
νων τής Δακότας, διά τών Βραχωδών Ό
ρέων, τής Εσωτερικής λεγομένη; Λεκάνης 
(Bassin Jnleneur), τής Σιέρα-Νεβάδα καί 
τής κοιλάδος τοΰ Σακραμέντου δύναται νά 
παράσχη, ιδέαν τής καταπληκτικής δρα
στηριότητας τών ’Αμερικανών Ό σιδηρό
δρομος ούτος, ψηφισθείς τόν ’Ιούλιον τοΰ 4 862 υπό τοΰ προέδρου Δίγκολν, ότε ήκ- 
μ.αζεν ό εμφύλιος πόλεμος, έτελειώΟη εί; 
διάστημα έλαττον τών Ί έτών, τό δέ πραγ 
μα κατέπληξε τούς πάντας. Ό σιδηρόδρο
μος ένεκαινίσΟη έπισήμως τήν 10 Μαΐου 
έ ν. I 869 και τό δλ,ον μήκος μεταξύ τών 
δύο εσχάτων σταθμών, Όμάχας καί άγιου 
Φραγκίσκου, είναι σχεδόν 2800 χιλιόγραμ
μα. Δύο έταιρεΐαι είχον σχηματισθή πρός 
κατασκευήν καί έκμετάλλευσιν τής μεγά
λη; αύτής γραμμή; καί ελαβον παρά τής 
κυβερνήσεως συνδρομήν χρηματικήν καί 
γαίας δωρεάν—10 εκατομμύρια πλέθρων 
(hectares) ένθεν καί ένθεν τής όδοΰ, ήτοι

(α) Έκ τής ένσκηψάση; κτίσεως έπαθονπρώ- 
ται αί σιδηροδρομικοί εταιρεία·, καί μετ’ αύτάς 
αί μεταλλουργικά!, ών αί έργασία·. εΐχον πε- 
ριορισΟή. 

τό πέμπτον τή; ολικής έπιφανείας τή; Γαλ
λίας. Ί1 κυβέρνησις έπλήρωσε, καθ’ οσον 
αί εργασία·, προήγοντο, λόγο» χρηματικής 
βοήθειας, 250 εκατομμύρια φράγκων.

Αί έργασίαι κατ’ άρχάς έβαινον ταχέως, 
άλλ’ επειδή αί δύο έταιρεΐαι, ών έκάστη «ο
φείλε νά κατασκευάση τό ήμισυ έκ τοΰ ε
νός μέρους, συγχρόνως δηλ. άπό τοΰ σταθ
μού τοΰ αγίου Φραγκίσκου καί τής Όμά- 
χας, δέν συνεμορφοΰντο προς τά συμπεφω- 
νημένα, έπενέβη ή κυβέρνησις καί τό έργον 
ήχθη είς πέρας έντός ελάχιστου χρονικού 
διαστήματος, δπερ ουδέποτε άλλοτε θά 
συμβή ίσως. Αί έταιρεΐαι είχον συμφωνήσει 
νά τελειώσωσι τήν γραμμήν ολην έντός 14 
έτών καί όμως κατωρθώθη τοΰτο εις 7 
σχεδόν έτη.

Ό Κ. Σιμωνέν έπεσκέφθη πολλάκις τά 
εργοστάσια τοΰ άπαραμίλλου τούτου σιδη
ροδρόμου καί έταξείδευσεν έπ’ αύτοΰ’ ιδού 
δέ πώς εκφράζεται :

σ’Αρχομ.ένου τοΰ Αύγ-ούστου τοΰ 1867, 
ένώ μεταβαίνομεν εϊς Κολοράδον, ϊνα έρευ- 
νήσωμεν τά χρυσωρυχεία καί αργυρωρυχεία 
τών Βραχωδών Όρέων, έσταματήσαμεν είς 
το Ζουλσμπούργ, έπί τοΰ Riciere pla
te. Τότε ήν έκεϊ τό έσχατον δριον τής σι
δηράς γραμμής πρός τό μέρος τοΰ Μισουρή’ 
άπεϊχε δέ 380 μίλλια έκ τής Όμάχας, 
τοΰ άρχικοΰ σταθμού. Ή Ζουλσμπέργ, ή 
χθές άναφυεϊσα, έπεδείκνυεν είς τά κατα
πληκτικά ό'μματα τοϋ περιηγητοΰ τά άνευ 
οροφών ξύλινα οίκήματά τη;, τά; θορυβώ
δεις άγοράς τη; καί τήν μόνην οδόν της, 
εύοεϊαν ώς μία πλατεία. Ην πόλις τετα- 
ραγμένη, θορυβώδης, βρίθουσα τυχοδιω
κτών, άνθρώπων έχόντων όψιν όχι εύάρε- 
στον καί κακήν φήμην, ζωντων έκ τών ερ
γατών, δπως άλλοι ζώσιν έκ τών είς εκ
στρατείαν στρατιωτών. Αί τών χαρτοπαι
γνίων καί τών χορών αίθουσα·. άπεδεικνύ- 
οντο θέατρον καθημερινών εφόδων, αιμα
τηρών μαχών, καί δ φοβερό; «δικαστής 
Λίντς» (α), δστις διαρκώς συνεδρίαζε, πολ-

(α) Έν Ά μερική οί κακούργοι δικάζονται καί 

λάκις κατεδίκασεν εί; τήν αγχόνην τού; ά 
γενεϊ; αύτού; φοιτητάς τών αιθουσών. Ό 
στρατηγός Δότζ, δστις διηύθυνε τά; έργα
σίας ώ; αρχιμηχανικό;, ΰπεδέχθη ήμάς ευ
μενέστατα’ μάς έδειξε δε τά σχέδιά του, 
τά έγγραφά του, μάς ώδήγησεν εί; τό μέ 
ρος δπου είργάζοντο, καί μά; άνεκοίνωσε 
τά; διαφόρους έρευνας του περί τή; διαβά- 
σεω; τών Βραχωδών Όρέων. ’Αργότερον μό
λις ό συνταγματάρχης Εβανς, ό πρώτος 
βοηθός του, άνεκάλυψε τό δαώνυμον αύτώ 
έδαφος, δι’ ού ό σιδηρόδρομος «οφείλε νά 
διέλθη τήν μεγάλην άλυσιν.

" Ού μ.ακράν τού σταθμού τοΰ Ζουλσ
μπούργ ήγειρτο τό φρούριον Σέδουηκ, δπου 
έστρατοπέδευεν απόσπασμα ομοσπονδιακού 
στρατοΰ ύπό τον στρατηγόν ΙΙόττερ, ϊνα έ- 
πιβάλη σέβα; είς τού; ’Ινδού;. Ούτοι ειδον 
μέ βλοσυρόν όμμα τήν επιδρομήν τών ώ- 
χρών προσώπων εί; τάς γαία; των και τήν 
έρήμωσιν τών θηρευτικών μερών των. Τί Οά 
έγίνοντο, έν μέσω τών έπιδραμόντων έποί- 
κων, οι βόνασσοι, αίγαγροι, τάραντοι, έλα- 
φοι καί κάστορες, έξ «ον καί μόνων έτρέφον- 
το οί ’Ερυθρόδερμοι καί ώφελοΰντο έκ τών 
δερμάτων ; Ilo/.λάκι; οί Ινδοί προσέβαλον 
καί άπέκτειναν τού; έργάτα; καί τηλεγρα- 
φιστάς, έκαυσαν τού; σταθμού; καί άπεπει· 
ράθησαν ν’ άνατρέψωσι τήν σιδηράν οδό». 
ΙΙέριξ του Ζουλσμπούργ ’Ιρλανδοί είργάζον- 
το εί; τήν ίσοπέδωσιν’ ήσαν μέν έργατικοί, 
άλλά ταραχοποιοί, φιλέριδε; καί μέθυσοι, 
διαιτώμενοι εί; είδος κινητή; οικία;, προ- 
χωροόση; έπί τής σιδηρά; γραμμή; καθ’ ό
σον ετίθεντο τά έλάσυ.ατα . . . "Ενθεν καί 
ένθεν τής οικία; έκρέααντο καραβίναι πε- 
πληρωμέναι, έκαστο; δ’ έφερεν εί; τήν ζώνην 
ρεοόλβερ ϊνα ή έτοιμο; έν άνάγκη.

« Ημέρας τινά; άπό τής διαβάσεώς μα; εκ τοΰ περιέργου τούτου αστείος, έπεστρέ- 
φομεν εκ Κολοράδου ουνοδεύοντε; εΐ; τό

εί; αγχόνην ύπό αΰ- 
ϋ; καλοΟτιν Λ ί ν τ ;. 

γ- , ■ - .......— —δικασίαι γίνονται ίοίω;
ει; κώμα;, χωρ[α νεοαυιτάτου; κοινωνία;. 

συνήθως καταδικάζονται 
τοσχεόίων δικαστών, ο 
Τοιαΰτα·. α:

φρόύριον Λαραμ.ή τήν ειρηνευτικήν επιτρο
πήν, ήτι; έστέλλετο έξ Ούασιγκτώνος ha 
διαπραγματευθή πρό; τούς βορείους Ί.δ'.ύς, 
άφοΰ ικανοποίησε τού; μεσημβρινού;. Συνην 
τήθημεν δέ μετ’ αύτή; εί; ChajCHiieS, είς 
τό βάθος τών λειμώνων, έν τοϊ; πρόποσι 
τών βραχωδών όρέων. Έν τώ μεταξύ ό 
σιδηρόδρομος τοΰ Ειρηνικού εΐχεν άφιχθή 
μέχρι τοΰ μέρους έκείνου, δπου έπανεύοομεν 
τού; έργάτα; και μέρος τών τυχοδιωκτών, 
ού; εΐχομεν αφήσει εί; Ζουλσμπούργ πρό 
μηνός. ΊΙ άπόστασις μεταξύ τών δύο σταθ
μών είναι Ί 40 μίλια. Τό Ζουλσμπούργ, τό 
χθές έτι πλήρες ζωής, εΐχεν άντικαταστα- 
θή ΰτό άλλη; πόλεως, ήτι; μάλιστα είχε 
προηγηθή τοΰ σιδηροδρόμου καί ποοπορευ- 
θεϊσα έσπευ-ε νά περιμείνρ και να εγκατα
σταθώ σταθερώς πρίν έγερθή ό σταθμός. Ίΐ 
καταπληκτική αΰτη πόλις Ckaycniies, ή 
μαγική πο.Ιις ώς άργότερον άπεκάλεσαν 
αύτήν, έσχε τύχην καλλιτέραν τή; πρεσβυ
τέρα; της, διότι ήδη μάλιστα κατέστη 
ό κυριώτατος σταθμό; τοΰ σιδηροδρόμου τοϋ 
Ειρηνικού. ’’Εχουσα σήμερον ικανά; χιλιάδα; 
μονίμων κατοίκων, διατηρεί καθημερινά; 
έμπορικά; σχέσεις άφ’ ένό; μέν πρό; τό 
Κολοράδον καί τήν Ούταχ, άφ’ έτέρου δέ 
πρό; τά στρατιωτικά φρούρια’ είναι ή κεν
τρική άποθήκη τών πραγματειών τών έσχά
των δυτικών μερών. Έκ τοΰ μέρους έκείνου 
ήρχισεν ή άληθή; δυσχέρεια τών έργασιών 
τοϋ σιδηροδρόμου’ έδει έπί πολύ νά ζητή- 
σωσι διά τών Βραχοϊδών Όρέων τήν χαμη- 
λοτέραν δίοδον καί διέβησαν τήν γραμμήν 
τή; κορυφή;, οΰτω; είπεΐν, άνευ υπογείου 
όδοΰ (7 unncl) εί; ΰψος 2560 μέτρων—εί; 
τοιοΰτο Οέ ΰψος ούδεί; σιδηρόδρομος έφθα- 
σεν είσέτι.

« Μόλις τόν Σεπτέμβριον τού 1 868, ο- 
κτώ μήνα; πρό τή; εντελούς άποπερατώσε- 
ω; τή; μεγάλη; σιδηρά; όδοΰ, έπεσκέφθη- 
μεν τά εργοστάσια πρό; τό μέρο; τοΰ Ει
ρηνικού. Ολην σχεδόν τήν έργασίαν έκαμαν 
ένταΰθα οί Κινέζοι, τύπος τών ίσοπεδωτών, 
νηφάλιοι, εύτακτο·., νοήμονες, έπιτηδειότα- 
τοι καί εύθυμοι, οΰ; οί Άμερ.κανοί έργάται
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άποστρέφονται διά τόν λόγον δτι οι Κινέζοι, 
άρκούμενοι εΐς μετριότατο» μισθόν, συνε
τέλεσαν εις τόν εκπεσμόν τών ημερομισθί
ων. "Αλλοτε έμέμφοντο αύτού; διά τό χρώ
μα τοΰ δέρματός των, άλλ* άφ’ οί μαΰροι 
εισι πολϊται δπω; καί οί λευκοί, δέ» δύ
νανται νά προβάλωσι τοΰτο ώ; λόγον ΐν’ 
άποκλεισθώσιν οί τής κίτρινης φυλής. »

Οί ’Ασιανοί ούτοι μετανάσται άποδεικνύ- 
ονται έν τή βορείω καί τή νοτίφ ’Αμερική 
έργάται χρησιμότατοι. Ούτοι κυρίως Εργά
ζονται είς τό ναυτιώδες γονάνο? τών νή
σων Χίγκα καί Εζετέλεσαν άλλαχοϋ, καί 
τοι μαστιζόμενοι ύπό κακοήθων πυρετών, 
τόσα και τόσα έργα, διώρυχας, κτλ. καί 
έκμεταλλεύονται τά υπό τών λευκών ώς 
πτωχά Εγκαταλελειμμένα χρυσωρυχεία.

Μέχρι τών Βραχωδών Όρέων δέν άπήν- 
τησαν πολλά προσκόμματα κατά τήν κα
τασκευήν τοϋ σιδηροδρόμου, άλλ’ άπό τής 
Σιέρα Νεβάδα πολλαί παρουσιάσθησαν δυσ- 
χέρειαι, άς έπι τέλους κατέβαλαν. Ή υψη
λότερα πλευρά τής όδοΰ υπερβαίνει τά 
2000 μέτρα άνω τής έπιφανείας τής Οα- 
λάσσης,υπάρχουσι δέ καμπύλα; τινές γράμ
μα1., υπόγειοι κτλ. καί είς ούδενός άλ
λου σιδηροδρόμου την κατασκευήν οί ’Αμε
ρικανοί ανέπτυξαν τόσην τέχνην, δσην είς 
τήν τοϋ Ειρηνικού. Πολλοί τών είς άγιον 
Φραγκίσκον μεταβαινόντων Επιβατών έκ 
Νέας Ύόρκη αμα φθάσωσιν εΐς Σακραμέν- 
τον προτιμώσι νά Επιβιβασθώσιν άτμο- 
πλόου καί διά τοϋ ποταμού ν’ άπέλθωσιν 
εις τόν πρός δν δρον. Είναι δέ τωόντι ήδύ 
ν’ άναπαυθή τις έπί άτμοπλόου άφοΰ έπί ή
μέρας έτινάσσετο έντός τής άμάξης. Ή άπό 
Νέας Ύόρκης είς άγιον Φραγκίσκον διά τοΰ 
σιδηροοοδρόμου άπόστασις εϊναι έπτά ήμε
ρων.

'Επρεπε νά Επέλθη δ Εμφύλ.ιος πόλεμο; 
ΐνα κατασκευασθή ό σιδηρόδρομο; τοϋ Ειρη
νικού. ’Από τών άρχών τή; παρούσης εκα
τονταετηρίδας, πολύ πρό τής κατακτήσεως 
τής Καλιφορνίας, οί ’Αμερικανοί διενοήθη- 
σαν νά διανοίξωσιν οδόν μεταξύ τών δύο 
ωκεανών' άδιαφοροϋντες δέ άν ή χώρα ά^ή- 

κη αύτοίς ή ού, έστειλαν τούς σκαπανείς 
των ΐνα έρευνήσωσι τόν τόπον. '"Αμα άνε- 
καλύφθησαν τά χρυσωρυχεία καί ή Καλι- 
φορνία, τό Όρεγών, αί χώραι τή; Οΰασιγ- 
κτώνο; καί τής Οΰταχ ήρχισαν νά συνοικί- 
‘ωνται, ή ομοσπονδιακή κυβέρνησις άπεφά- 
σισε νά ένώσρ τόν ’Ατλαντικόν πρός τόν Ει
ρηνικόν διά σιδηροδρόμου' ώς είπομεν δέ ή 
έναρξι; τοϋ έργου έγένετο έπί τή; προεδρεία; 
τοϋ αειμνήστου Λίγκολν. ΊΙ επιτυχία τής 
γιγαντιαίας ταύτης Επιχειρήσεω; παρώρμη- 
σε πολλούς έν ’Αμερική νά κατασκευάσωσι 
καί άλλου; μεγάλου; σιδηροδρόμους, άλλά 
τά σχέδια έναυάγησαν καί πολλοί έχασαν 
[κανά χρήματα· Αίαν πιθανόν έν τούτοις, 
βελτιουμένης τή; οικονομική; καταστάσεως 
τή; χώρα;, δπερ δέν θά βραδύνη, νά κα- 
τασκευασθώσι καί άλλαι πελώρια; γραμ
μαί.

Έκθέσαντες δσον ένεστιν έπί τό περι- 
ληπτικώτερον τά περί κατασκευής, κτλ. 
τών σιδηροδρόμων έν ’Αμερική, ίδωμεν ή
δη καί τό υλικόν αύτών, ήτοι τάς άμα
ξας τών έπιβατών, τάς φορτηγού;, κτλ.

Αί άμερικανικαί ατμάμαξα; διαφέρου- 
σιν ούσιωδώ; τών άγγλικών. Ό μηχανι
κός καί δ θερμαστή; ΐστανται έντός σκιά- 
δο; (pavilion) υελοφράκτου, προφυλασσό- 
μενοι οΰτω; άπό τήν βροχήν καί το ψύ
χος, καί έκτελοΰσιν άριστα τήν έργασίαν 
των. Πλησίον τοϋ μηχανικού κεΐται κώ
δων, 8ν ούτος σημαίνει δλαις δυνάμεσιν 
δταν ή συνολκή διέρχητα; διά κατωκημέ- 
νων μερών, δταν είσέοχηται είς τούς σταθ
μού; ή άπέρχηται. Οταν πολλαί συνολ- 
καί (α) άναχωρώσιν ή έρχωνται συγχρό
νως, ή κωδωνοκρουσία είναι φοβερά. Τού
λάχιστον οί τυχόν διαβάται ειδοποιούνται 
δτι πρέπει νά προσέχωσι καί τό προφυλα- 
κτικόν τοΰτο μέτρον δέν άποδεικνύεται πε
ριττόν είς χώραν, έν ή οί σιδηρόδρομοι δι
έρχονται διά πόλεων, χωρίων καί κατω-

(α) Νομίζομε» δτι ή λέξις συνολκή, ήν πρώ
τη ή τεργεσταία ·Κ.λειώ» μετεχειρίσθη, έκφρά- 
ζει άριστά τό γαλλικόν train. 

κηαένων μερών, έν οί; ή σιδηρά οδός δέν 
έχει περιφράγματα. Κατά τινα; περιστά
σεις άντί τοϋ κώδωνος ακούεται τό σύριγ- 
μα τή; άτμομηχανής. Είς τό κάτω μέρος 
τή; καπνοδόχη; υπάρχει μέγα; φανός, έκ- 
πέμπων λαμπρόν φώς ορατόν έκ μακρά; 
άποστάσεως' κάτωθεν δέ τοϋ φανοΰ εΰρη- 
ται εϊδός πελωρίου Εμβόλου, δπερ σαρό- 
νει τά σιδηρά Ελάσματα καί χρησιμεύει ν 
άπωθή τά ζώα, δσα τυχόν εύρίσκονται έπί 
τή; γραμμή;. ’Επί τοϋ σιδηροδρόμου τοϋ 
Ειρηνικού τόν χειμώνα τό εμβολον αντι
καθίσταται διά τοϋ cow-catcher, ή γιο- 
τοχαβαριστοΰ' εϊναι δέ είδος αρότρου έ
χοντας χαλύβδινου υννίον' κινούμενο» ύπό 
τής άτμομηχανής διανοίγει τήν οδόν, οσά
κις αΰτη εϊναι κεκαλυμμένη υπό χιόνων 
καί νεφοστοιβάδων. Τό νέον τοΰτο Εργα
λείο» άπεδείχθη χρησιμώτατον κατά τήν ι 
διάβασιν τής Σιέρα Νεβάδα καί τών Βρα
χωδών Όρέων καί συνεχώς άπήλλαξε τάς 
συνολκάς άπό τό νά μείνωσιν άποκεκλει- 
σμέναι εντός τών χιόνων.

Πολύ περισσότερον τών άτμαμαξών δια· 
φέρουσιν άπό τάς εύρωπαϊκάς αί άμαξαι 
τών έπιβατών. Έν τή Εκτεταμένη Εκείνη 
χώρα, δπου δι’ Ελάχιστα πράγματα εύκόλως 
οί άνθρωποι άφίνουσι μίαν Οέσιν καί μετα- 
βαίνουσιν είς άλλην, δπου τόσοι ταξειδεύ- 
ουσι πολλάκις τοΰ έτους άπό τής Νέας 
Ύόρκης είς τόν άγιον Φραγκίσκον, κτλ., 
άπ’ άρχή; διενοήθησαν νά παράσχωσιν ά- 
νεσιν τοΐ; επιβάταις" διό αί άμαξαι εϊναι 
ευρύχωροι. "Αλλως τε μία μόνον υπάρχει 
κλάσις αμαξών, διότι ουτω, φαίνεται, απαι
τεί ή δημοκρατ κή ίσότηςί άντί χρημάτων 
δμως δύναται ό βουλόμενος νά εΰρη τήν 
ποθητήν άνάπαυσιν, περί ή; κατωτέρω.

Έκάστη άμαξα έχει θέσεις διά 56 Επι- 
βάτας, γενικώς δμως μόλις πληροΰται κα
τά τό ήμισυ. Είς τό μέσον υπάρχει διά
δρομος, είς δέ τά άκρα ευρηται μεμονωμέ
νος θαλαμίσκος, οΰ τήν χρήσιν πάς τις μαν
τεύει καί δστις εϊναι Εκ τών ών ούκ άνευ 
(εί; τούς σιδηροδρόμους τή; Εύρώπη; ό θα
λαμίσκο; ούτος Ελλείπει). Υπάρχει πρός 

τούτοι; κρήνη ψυχροΰ ΰδατος μέ ποτήριον 
ϊνα πίη τις καί τέλος θερμάστρα, ήν ά- 
πτουσιν δταν ήναι ψΰχος. Πολλάκι; έκ 
τών θερμαστρών αύτών μετεδόθη όλεθρία 
πυρκα'ίά καί έδει νά παραδεχθώσιν άλλο 
σύστημα Οερμάνσεως, λ. χ. διά θερμού άέ
ρος ή διά τής κυκλοφορίας θερμού ΰδατος.

Τό Εξωτερικόν ίκρίον, δπερ υπάρχει Εμ
πρός καί όπισθεν, προφυλάσσεται υπό κιγ
κλιδώματος καί προστεγάσματος. Έκεϊ ΐ- 
σταται ό θέλων νά καπνίση καί δ αγαπών 
νά Οεδται τήν ©ύσιν. Έ.ίοτε δμω; δέν εϊ
ναι τόσον εύχάριστος ή θέσις αΰτη, διότι 
πρέπει νά ϊσταταί τις όρθιος καί νά υποφέρη 
έκ τοϋ τιναγμού, τών τροχών όντων πλησί
ον. Έκ τοϋ ίκ,ρ'ου τούτου δύναταί τις δι’ 
ενός διαβήματος (eiljambie) να μεταβή ά
πό τή; μιάς άμάξης εις τήν άλλην. Τό πή 
δημα δέν εϊναι άκίνδυνον, δταν μάλιστα η 
συνολκή χα.Ια περί τούτου δέ ειδο
ποίησες κολ.λημένη είς τούς τοίχους πλη
ροφορεί τόν Επιβάτην. Άρκεΐται εις τοΰτο 
μόνον ή διεύθυνσις, καί ούδόλως Εμποδί
ζεται ό θέλων νά πηγαινοέρχηται κατ’ α
ρέσκειαν καί νά σπάση τήν κεφαλήν του ή 
νά πάθη χείρω. "Εκαστος οφείλει νά ήναι 
φύλαξ έαυτοΰ, προστάτη; του—τοιοΰτον υ
πάρχει αξίωμα εν ’Αμερική.

Έν τή άμάξη εισέρχεται ό αήρ δι’ ιδιαι
τέρων οπών καί διά μηχανισμού Τήν νύκτα 
©ωτίζουσιν αύτήν διά σπερματοκηρίων, πε
τρελαίου ή φωταερίου. Εΐς τόν διάδρομο» 
τήν ήυ.έραν περιφέρεται άδιαλείπτως ό ο
δηγός, δστις Εξελέγχει τά εισιτήρια' ό επι
βάτη;, ϊνα μή ένοχλήται, θέτει τοΰτο εΐς 
τήν ταινίαν τοϋ πίλου του καί ενώ κοιμ.ά- 
ται ή άναγινώσκει, ό οδηγός σημειοϊ τό ει
σιτήριο». Είς τήν άμαξαν ύπάρχει καί έτε
ρός τις άνθρωπος' ούτος δέ πωλεί εφημερί
δας, βιβλία, καπνόν, οπώρας, γλυκίσματα. 
Καθ’ δλον τό μήκος τής συνολκή; υπάρχει 
σχοινίον, διερχόμενον διά τοϋ άνο> μέρους 
τοϋ διαδρόμου έκάστη; άμάξης επί σιδηρών 
κρίκων καί συνενούμενον πρός κώδωνα, δς-ι; 
θέτει είς συγκοινωνίαν τούς πάντα; πρός 
τόν μηχανικόν. Άν τις προσβλ.ηθή αίφνης 



4 30 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΣΙΔΙΙΡΟΔΡΟΜΟΙ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΣΙΔΙΙΡΟΔΡΟΜΟΙ. 151

εν τή άυ.ν'γ ή διατρέξρ άλλον κίνδυνον, I 
δύναται οΰτω νά έπικαλεσθή βοήθειαν.

Οί έπιβάται έν γένει διάγουσι. εύσχήμως, 
ιδίως οί των ανατολικών πολιτειών’ δυ.ι- 
λοΰσι δέ χαμηλοφώνως καί σέβονται τάς ι 
γυναίκας, οίαιδήποτε καί άν ώσι. Προθύμως I 
μασσωσι καπνόν, άλλά δέν καπνίζουσιν έν 
τή άμάξη, έκτδς εϊς κλειστήν ττνα γωνίαν, 
ύπάρχουσαν εϊ; τινας άμαξας, ή είς τά ί- 
κρία. Χάριν τών καπνιζόντων ύπάρχει προ
σέτι μικτή άμαξα μέ δύο χωρίσματα, ών 
εΐς τδ tv έμβαίνουσιν αυτοί, είς δέ τδ άλλο 
τίθενται άποσκευαί. Ασ.αξαί τινες είοΐ προ· 
ωρισμέναι ιδίως διά τάς κυρίας, τάς δε
σποινίδας καί τού; ταύτας συνοδεύοντας 
άνδρας- διά τούτο ό σίρ Φρέδερικ Μπρούς, 
δστις έπί πολλά έτη διετέλεσε πρεσβευτής 
τής ’Αγγλίας έν ’Αμερική καί ην άγαμος, 
ούδέποτε έταξείδευεν άνευ τής υπηρέτριας 
του. Έπεϊχεν αΰτη θέσιν τίαΙάη, δπω; λέ 
γουσιν έν ταϊς Ηνωμέναις Πολιτεΐαι;, δ
που τά ενδύματα δέν είναι διακριτικά ση
μεϊα τή; κοινωνικής τάξεως’ άνευ δέ τής 
γυναικδς ευχαρίστως Οά τδν παρέχωναν είς 
τήν άμαξαν τών καπνιζόντων, ήτις είς δ
λα; τάς σιδηροδρομικός γραμμάς τής ’Αμε
ρικής είναι ρυπαρωτάτη καί άθλιεστάτη.

Έν τοιαύτη άμάξη ό επιβάτης ουδόλως 
καταλαμβάνεται υπδ πλήξεως τήν ημέραν, 
διότι δύναται νά περιφέρηται έλευθέρως— 
δέν είναι, οΰτω; ειπεΐν, πεφυλακισμένος’ 
άλλά την νύκτα βαρύνεται καί υποφέρει. 
Έπειδή τά καθίσματα δέν έχουσι στηρίγ
ματα άνω τής κεφαλής, αποβαίνει αδύνα
τον νά κοιμηθή. Διά τοΰτο εγκαίρως επι
νόησαν έν ’Αμερική τά sleepimj-cars, ή ά
μαξας τοΰ ΰπνου. Τήν νύκτα είς τδ μεταξύ 
Ικάρου διπλού καθίσματος διάβημα Οέτουσι 
στρώματα, αυλαίαν κτλ. καί ούτως αύτο- 
σχεδιάζουσι κλίνην (κοκέταν), όμοιάζου- 
σαν πρδ; τήν έν τοϊς άτμοπλόοις, άλλ’ ου 
σαν εύρυτέραν καί έν άνάγκη έχουσαν δύο 
θέσεις. Ό διάδρομο; μένει έλεύθερο;" άμα 
δέ τή ημέρα, άφαιροΰσι τήν κλίνην και θέ- 
τουσιν εί; τδ κενόν, τδ ύπάρχον εί; τήν ά
νω πλευράν τή; άμάξης. Τά; τοιαύτας ά

μαξας καλοΰσι καί palace-car (παλάτιον 
άμαξαν) καί Silver-car {izyj^iv άμαξαν).

‘ Αί έταιρεϊαι τών sleeping cars είσίν α
νεξάρτητοι τή; εταιρεία; τοΰ σιδηροδρόμου, 
έφ’ ού διατρέχουσιν αί άμαξα'. των. Ιίλη ■ 
ρόνουσι δέ διά τήν κυκλοφορίαν ταύτην τό
σον κατά μίλλιον καί είσποάττουσι παρά 
τών έπιβατών I 1)2 έως 2 δολλάρια τήν 
νύκτα κατά κλίνην. Τήν ήμέραν, διαλυΟεί- 
σης τής κλίνης, δ επιβάτη; ττρεϊ τήν 0έ- 
σιν του καί έχει κατά συνέπειαν δύο καθί
σματα. Υπάρχουσι χωρίσματα δλως ιδιαί
τερα, έχοντα δύο ή τέσσαρας θέσεις καί 
ένίοτε αίθουσα κεκλεισμένη, έν ή δύναται 
νά διαμένη δλόκληοος οικογένεια. Έπί τής 
κλίνη; κοιμάται τις καλώς, έκτδς εϊ; τι- 
νας γραμμά;, έν αΐς, διά τήν κακήν κατά- 
στασ-.ν τή; δδοΰ, σειόνται πολύ οι έ.τιβά- 
ται. Οι πλεϊστοι τών κοιμωμένων έκδύον- 
ται, τήν δέ πρωίαν ό μαύρος, όστις επί
τηδες υπάρχει ϊνχ φροντίζη διά τήν ευπρέ
πειαν τή; άμάξης, τινάσσει τά φορέματα 
καί ύα.Ιίζ‘1 (λουστράρει) τά ύποδήματα. 
Οί έπιβάται μεταβαίνουσιν είς τδ κοινδν 
πλυντήριον, οπού υπάρχει σάπων, κτενιού, 
κάτοπτρον καί ψήκτρα διά τοΰ; όνυχα;. 
Χ-ιρόμακτρον, στρεφόμενου πέριξ κυλίνδρου, 
χρησιμεύει ϊνα όλοι άποσπογγίσωσι τδ 
ποόσωπόν των. Εϊς τινα; άμάςας έκαστος 
έχει ίδιον χειρόμακτρον. Αί κυρίαι έν γένει 
έχουσιν ιδιαίτερον πλυντήριον. Ούδεμία δέ 
αταξία, ούδεμία αγροικία παρατηρείται 
κατά τήν κατάκλισιν καί τήν έςέγερσιν, 
άλλά διάκρισις καί σέβας αμοιβαίου, μάλι
στα πρδς τά; κυρίας, σύμφωνα πρδς τά α
μερικανικά ήθη.

Έπί τών σιδηροδρόμων τοΰ Έριέ, τοΰ 
Οΰδσων καί άλλων υπάρχει μεγαλητέρα 
πολυτέλεια έν ταϊ; άμάξαις’ εΰρηται δε 
και ξενοδοχείου έν τώ σιδηροδρόμω άπδ 
Οΰδσων εΐς Τσίκαγο. Εί; τά όπισθεν τοΰ 
palace car υπάρχει μαγειρείου, οπερ προ
μηθεύει, καθ’ οΐαν δήποτε ό επιβάτη; θέ
λει ώραν, πρόγευμα, γεύμα καί δεϊπνον, 
ιχθύς, κρέας, πτηνά τοΰ κυνηγίου, χόρτα, 
ζύθον, οίνον, τέϊ, καφέ· Τδ κινητόν τούτο 

ξενοδοχείου ακολουθεί ήδη τήν άπδ Νέας 
'Υόρκης είς άγιον Φραγκίσκον συνολκήν, 
ώστε ό επιβάτη;, άν θέλη, δύναται νά τα- 
ξειδεύρ έπί επτά δλας ήμέρας, δίχως νά 
λάβη άνάγκην νά καταβή τής άμάξης.

Αί φορτηγοί άμαξαι εΐναι διαφόρων ει
δών, καί είς μέν τάς κλειστά; θέτουσι γεν
νήματα, άλευρα, κτλ., είς δέ τάς ανοικτάς 
ζώα. Μεγάλα πρΟφυλακτικά μέτρα λαμ- 
βάνονται ϊνα μή στενοχωρώντας τά ζώα 
καί ϊνα ποτίζωνται καί τρέφωνται καλώ; 
καθ’ οδόν- τοΰτο δέ όχι δυνάμει τή; προ
στασία; ήν ό άνθρωπο; Οφείλει είς τά ζώα, 
άλλά διότι χρησιμεύουσι πρδς τροφήν καί 
τδ καλδν ταξείδιον καθιστά τδ κρέας τών 
ζώων καλλίτερου καί νοστιμώτερον. *Λλ- 
λω; τε δέν είναι μικρόν πράγμα ή μετα
φορά τών ζώων, διότι ταΰτα μεταφέρονται 
ές αυτών τών ενδοτάτων τοΰ Τεξάς, τοΰ 
Άρκανσάς καί τοΰ Κολοράδου. Οί οδηγοί 
(προβάτιον, χοίρων, κτλ.) συνεχώς συνο- 
δεύουσι τά ζώα, αί δέ διάφοροι έταιρεϊαι 
πάσαν περιποίησιν παρέχουσιν είς τού; τρα
χείς αύτούς χωρικούς.

Αί φορτηγοί ή δεξαμεναί πετρελαίου 
(oil tank-cars), ά; κυρίως άπαντά τις έπί 
τών γραμμών τής Πενσυλβανίας, τοΰ Όχί- 
ου καί τής πολιτείας τής Νέας Ύόρκης, 
έχουσι σχήμα ίδιον, τούτέστι λέβητος ο
ριζοντίου μέ σιδηροϋν φύλλον (λαμαρίναν)’ 
είσί δέ χωρητικότητο; 85 βαρελίων πε
τρελαίου καί σχεδόν αδύνατον νά καή τοι
αύτη φορτηγό;. Τδ γέμισμα καί ή έκκένω- 
σις γίνονται λίαν εύκόλως.

Ολον τδ έν ένεργεία ύλικδν, άμαξαι 
δηλ., φορτηγοί, κτλ , ανήκει εί; τάς γραμ
μάς, έφ’ ών κυκλοφορεί’ άλλά τινές τών 
γραμμών τούτων ένοικιάζουσι τό υλικόν 
των εις άλλα;. Δαμβανομένου ύπ’ όψιν τοΰ 
αμερικανικού χαρακτήρος, τοΰ μή δντος 
πάντοτε προβλεπτικού και άγαπώντος νά 
τίεΖΪ> εις όλα, τδ πράγμα δέν πρέπει νά 
φκνή παράδοξον, ό δέ τοιοϋτος θεσμός εύ· 
δοκιμεϊ παρά τοιούτοι; χαρακτήοσιν. ’Αφοΰ, 

Ζ » κατασκευάσωσι σιδηρόδρομον, αϊ- 
ψνης βλέπουσιν ότι δέν εχουσι χρήματα 

ϊνα έφοδιάσωσιν αύτόν μέ τδ άναγκαϊον 
υλικόν’ καταφεύγουσιν οθεν εί; άλλην ε
ταιρείαν ή είς ιδιώτας, έργον τοιοϋτον έ
χοντας, καί ένοικιάζουσι τό ύλικδν αύτό. 
ΙΙολλοί γεννηματοέμποροι τοΰ έσωτερικοΰ 
έκμισθούσιν οΰτω συνολκήν καί περίφημοι 
σχοινοβατών έταιρεϊαι είς τδ αύτδ καταφεύ- 
γουσιν μέσον, χάριν περισσοτέρα; άνέοεω; 
καί οικονομίας.

Αί σκευοφόροι άμαξαι διακρίνονται διά 
τήν τάξιν καί ακρίβειαν. Αί άποσκευαϊ τών 
έπιβατών έγγράφονται ταχέως καί άσφα- 
λώς καί άντί μικράς δαπάνη; παραδίδον
ται οπού δει’ σπανίως ζυγίζονται. Ό προϊ
στάμενος τής ύπηοεσίας ταύτη; ζυγίζει μέ 
τό 'μάτι, ϊνα μή χρονοτριβή, έάν ή απο
σκευή ύπερβαίνη τά 50 χιλιόγραμμα, ά
τινα πρέπει νά μεταφερθώσι δωρεάν δι’ έ
καστον επιβάτην. Τούτου γενομένου, προσ- 
κολλά είς τδν ιμάντα ή τήν λαβίδα τοΰ 
δέματός σου πλάκα δοειχαλκίνην, φέρουσαν 
άριθμδν, τδ όνομα τής γραμμής εΐ; ήν δι
ευθύνεσαι και ένίοτε τδν τόπον τή; άνα- 
χωρήσεως καί τή; άφίξεω;" σοί δίδουσι 
δέ αντιστοιχούσαν πλάκα καί τόσας, όσα; 
έχεις δέματα. Οΰτε δελτίου άπαιτεϊται, 
ούτε έπιγραφή, οΰτε χαρτόσημου, οΰτε δι
καίωμα στατιστική;· ΙΙρδ τή; άφίξεω; είς 
τόυ πρός 8ν δρον, άνθρωπός τις ανέρχεται 
εί; τήν συνολκήν καί σοί ζητεί τά τσέχ (τρα
βήγματα, οΰτω καλοΰσι τάς πλάκα; αύ
τά;) άτινα παραδίδεις, άν θέλης’ ούτος είς 
αντάλλαγμα σοί δίδει μικρόν χάρτην, έν 
ώ ύπάρχουσι σημειωμένα τδ ποσόν καί δ 
άριθμδς τών δεμάτων σου. Πληρόνεις δέ 
δι’ έκαστον άνά 25 εκατοστά (έν τέταο- 
ταρτον τοΰ αμερικανικού ταλλήρου), ή πλη· 
ρόνεις μετά τήν παραλαβήν. Έάν θέλης θέ
σιν είς λεωφορείου ϊνα μεταβή; είς ξενοδο
χείου ή είς τήν δείνα συνοικίαν τής πόλεως, 
εί; ήν άφίχθης, ό αύτδς πράκτωρ σοί τήν 
προμηθεύει άντί συνήθως 25 εκατοστών. 
’Ολίγον μετά τήν άφιξίν σου είς τδ ξενο- 
δοχεϊον ή τήν οικίαν, σοί παραδίδονται αί 
άποσκευαί σου. Ούδέ 8ν λεπτόν οφείλεις νά 
περιμείνης, ούδέ τδ έλάχιστον νά κοπιά-
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σης, ούτε δώρον νά δώσης ε?; τού; ζομι- 
οτά;. Μή δμω; έκ δυσπιστίας Οελήσης ν’ 
άποσύργς τάς άποσκευά; σου μόνος, δι
ότι θά ησαι δ έσχατο;. Σπάνιον ν’ άπο- 
λεσθή αποσκευή έζ. σφάλματος τοΰ πρά
κτορας ή τοΰ σιδηροδρόμου' έάν διευθύνθη 
άλλαχοΰ, ο τηλέγραφος εργάζεται καί ή α
ποσκευή εύρίσκεται' άν δέ άπολετθή, δυ
νάμει τών τπέχ ή τοΰ αντιστοίχου χάρτου 
άποζημιοΰσαι. Ώ; πρδς τάς άποσκευάς τάς 
μεινάσας εί; τούς σταθμού; καί μή ζητη- 
θείσας, η έταιρία ούδέν δικαίωμα απαιτεί 
διότι τάς έφύλαζεν" άν όμως μετά Sv έ 
το; καί μίαν ημέραν δέν τά; άπέσυρεν 5 
κύριός των, πωλούνται έπ! δημοπρασίας ώς 
είναι καί εύρίσκονται, δίχως ν’ άνοιχθώσιν. 
Οι άγορασται τάς έκτιμώσι κατά τδ ζύγιόν 
των καί άγοράζουσιν άναλόγως.

Κατά τε τήν άναχώρησιν καί κατά τήν 
άφιξιν τών συνολκών ούδέν πρόσκομμα παρ
εμβάλλεται, ούδεμία δυσχέρεια, ούδείς 
φραγμός έν τοίς σταθμοί;, τδ δέ δημόσιον 
δύναται νά περιφέρηται έλευθέρως. Εισιτή
ρια δίδονται μέχρι τής τελευταίας στιγμής, 
οι δέ φίλοι καί συγγενείς όσοι συνοδεύουσι 
τδν επιβάτην δύνανται ν’ άκολουθήσωσιν 
αύτδν μέχρι τής άμάξης, ν’ άναβώσιν έπ’ 
αύτή; καί νάκ αταβώσιν άκριβώς καθ’ ήν 
στιγμήν ή συνολκή τίθεται εΐς κίνησιν, βρα
δέως βαίνουσα. Εισιτήρια ευρίσκει τις έν 
τοϊ; ξενοδοχείοις καί έν τοϊ; σταθμοί; καί 
αλλαχού, ό δ’ επιβάτη;, αν θέλη, δύναται 
νά παραδώση έκεϊ τήν αποσκευήν του καί 
ούτω νά μεταβή είς τόν σταθμόν πάντη έ
λεύθερος.

Ούδόλως έχεται άληθείας τδ ύπδ πολ
λών ρηθέν δτι έν τοϊ; αμερικανικοί; σιδηρο- 
δρόμοις πολλά συμβαίνουσι δυστυχήματα. 
'Ο Κ. Σιμωνέν άπό τοΰ Ί 808—1874 διέ- 
τρεξεν ύπέρ τά 32000 χιλιόμετρα σιδηρο
δρόμων καί ούδέν είδεν άπευκταϊον' ούδε
μία συνέβη έκτροχίασι; καί σπανίως λίαν 
ή συνολκή καΟυστέρησεν. Έκ δέ τών επι
σήμων έγγραφων συνάγεται δτι έπϊ τής 
μάλλον επικινδύνου γραμμή; έκ 3,922, 
159 επιβατών έντός ένδς έτους εις μέν έ- 

φονεΰθη, έπτά δέ έπληγώθησαν. Τά αυτά 
περίπου παρετηρήθησαν καί είς άλλας σιδη
ροδρομικά; γραμμάς' βέβαιον δέ είναι δτι 
αί έταιρεΐαί λαμβάνουσι διάφορα μέτρα ϊ
να μή πάθωσιν οί έπιβάται.

Ίΐ ένέργεια τών σιδηροδρομικών έταιοει- 
ών δέν είναι απεριόριστος καί τά συμφέ
ροντα τοΰ δημοσίου είσιν έξησφαλισμένα 
κατά τδ μάλλον ή ήττον. Είς τάς πλεί- 
στας τών ατλαντικών καί τών δυτικών 
πολιτειών ύπάρχει έπίτοοπος τών σιδηρο
δρόμων διοριζόμενος ύπδ τοϋ νομοθετικού 
σώματος καί τοΰ διτικητοΰ κα'ι όφείλων νά 
ύποβάλη έτησίως έκθεσιν λεπτομερή περί 
πάντων τών άναγομένων είς τήν ύπηρε- 
σίαν. Έν τή εκθέσει ταύτη άναφέρονται ή 
κατάστασις τή; όδοΰ, τά κεφάλαια τής έ- 
ταιρείας (μετρητά ή είς ομολογίας), τό υ
λικόν, τδ μέρισμα δπερ δίδεται τοΐς μετό- 
χοις, ή φύσις καί ή άξία τών είς τού; με
τόχους άνηκόντων ακινήτων κτημάτων, ό 
άριθμδς τών μεταφερθέντων έπιβατών καί 
εμπορευμάτων, τά συμβάντα δυστυχήμα
τα, τά παράπονα τοΰ δημοσίου καί τά μέ
σα δι’ ών τοΰτο πρέπει νά ίκανοποιηθή. Οι 
έπίτροποι ούτοι εισίν ώς έπί τδ πλεΐστον 
μηχανικοί' δύνανται άρα έν γνώσει ν’ άπο- 
φανθώσι περί παντδς άφορώντος τδν σιδη
ρόδρομον. Αί έκθέσεις των δημοσιεύονται 
τακτικώς κατά χιλιάδας άντιτύπων, δια
νεμόμενων είς τούς γερουσιαστάς, είς τούς 
αντιπροσώπους τών πολιτειών καί είς πάν
τα, δστις ήθελε ζητήσει. Είς τήν πολιτεί
αν τής Μασαχουσέτης ύπάρχουσι τρεϊς έ- 
πίτροποι, ών ό είς, ό Κ. Φράνσης *Αδαμ, 
είναι δημοσιογράφος έκ τών άριστων.

Ί1 δαπάνη τής μεταφοράς διά τοϋ σιδη
ροδρόμου καταντά ή αύτή μέ τήν έν Ευ
ρώπη’ τδ χιλιόμετρον άναλογεϊ πρδς 6 έ
ως 9 έκατοστά τοΰ φράγκου διά τδν έπιβά- 
την καί 5 £ως 8 διά έκαστον τόννον πραγ
ματειών Οί άποστέλλοντες πραγματείας 
έκ τών οχθών τοΰ Μισισιπή καί τοΰ Μι- 
σουρή είς Νέαν Ύόρκην (έπί έκτάσεως 2400 
χιλιομέτρων) εύρίσκουσίν ακριβόν τδ άγώ- 
γιον αυτό. Είδη τινά, ήτοι τά σιτηρά, ά-
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τινα άποδεικνόονται τδ κυρκότερον έμπό
ρευμα έξαγωγή; τών γεωργικών έκείνων 
χωρών, δέν συμφέρει οίκονομικώς νά στέλ- 
λωνται διά τοϋ σιδηροδρόμου, άμα μάλι
στα ή είσοδία ηναι μεγάλη καί αί τιμαί έκ- 
πέσωσι’ τότε δέ συμβαίνει περίεργόν τι’ 
συμφέρει μάλλον νά μεταχειρισθώσι τδν α
ραβόσιτον ώ; καυστικήν δλην (άφοΰ δια- 
Ορέψωσι τού; χοίρου;) ή ν’ άποστείλωσιν 
εί; Νέαν Ύόρκην. ’Από τινων έτών οί γαιο
κτήμονες τών δυτικών χωρών παοεπονέθη- 
σαν διά τήν τοιαύτην τών πραγμάτων κα- 
τάστασιν, συνήλθαν εις συνδιάσκεψιν έν Ό- 
χίω, ’ΐλλινοα, Ίνδιάν^, Ίόβα, Μινεζότα, 
Βισκονσίνη καί Μισουρή, προσέβαλαν τά; 
εταιρεία; κα: ήπείλησαν δτι, άν δέν έπέλ- 
Οη έκπτωσις εί; τήν διατίμησιν, θά παύ- 
σωσι τά; μεταφοράς, δπερ καί έπραγματο- 
ποίησαν τινές. Αί πολιτεΐαι καί αύτή ή 
Γερουσία διέταξαν ανακρίσεις καί είσέτι τά 
πνεύματα είσίν εξημμένα' σκέπτονται δέ 
ϊνα κατασκευάσωσι σιδηρόδρομον κατ’ ευ
θείαν άπδ Τσίκαγον εί; Νέαν 'Υόρκην, δια- 
νύοντα τήν άπόστασιν εί; τρεις ήμέρας, 
ώστε αί πραγματεϊαι νά πληρόνωσι τδ 
τρίτον τοΰ νϋν καταβαλλόμενου άγωγίου. 
Γίνεται πρδς τούτοις. σκέψις νά βελτιώσω.σι 
τδν ροϋν τών ποταμών καί τάς διώρυγας, 
ώστε δι’ αύτών νά μεταφέρωνται οίκονο- 
μικωτερον αί πραγματεϊαι. Οί ’Αμερικανοί 
εΐναι δραστήριοι καί ούδεμία αμφιβολία ότι 
Οά κατορΟώσωσι τά πάντα.

Ν. Ε. Γ.’'

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΛΑΣΙΟΙ Π ΤΡΙΧΩΔΕΙΣ.

Έν τώ 'Ομήρφ άνεφέραμεν πρό τίνος 
περί Ρώσσου λασίου, μεταβάντος είς ΙΙα- 
ρισίους καί κληθέντος ή άκ-
0(ιωπου-χνκ<ίς. Ό άνθρωπος δμω; έκεϊνο; 
δέν είναι ό μόνο; λάσιο; ή τριχώδης, διό
τι ολόκληρο; τοιαύτη οικογένεια πρδ μι
χροΰ έτι ύπήρχεν έν Βιρμανία, τδ δέ περί· 
εργότερον ότι ή δυσμορφία μετεδόθη εί;

ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. Δ’.) 

τρίτην γενεάν. Ή οικογένεια αυτή, ή; πα- 
ραθέτομεν τήν εικόνα, σύγκειται άπδ τδν 
πατέρα (εί; τά δεξιά), τήν θυγατέρα (εί; 
τ’ αριστερά) καί τδν υίόν ταύτη; (εί; τδ 
μέσον).

Τόν πατέρα τής οίκογενείας ταύτης, 
Σουή-Μαών καλούμενον καί γνωστόν όντα 
είς τούς άνθρωπολόγους, περιέγραψε τώ 
4 82G δ Κράουφορδ, ώς καί τήν θυγατέρα 
του Μαφούν, έκτοτε καταστάσαν μητέρα.

Ιδού τί ό Κ. Κράουφορδ έγραφε τότε
«Άπδ τής άφίξεώ; μας εί; *Αβαν πολύ; 

έγένετο λόγο; περί άνθρώπου, δστις όλος 
ήν κεκαλυμμένο; άπδ τρίχα;, καί δστις, ώς 
διετείνοντο, μάλλον ώμοίαζε πρδς πίθηκον 
ή πρδς άνθρωπον. ΓΗ βεβαίωσις αΰτη, έφεί- 
λω νά τώ εΐπω, ούδόλως ην βάσιμο;’ επει
δή δέ έξεφράσαμεν τήν έπιθυμίαν νά ίδω
μεν τδ άτομον αύτδ, ό βασιλεύ; εύηρεστή- 
θη νά τδ στείλη πρδ ολίγων ημερών είς τδ 
ενδιαίτημά μα; καί ό δόκτωρ Όύάλλικ καί 
έγώ έλάβομεν άμέσως σημειώσει; περί αύ
τοΰ καί περί τής ιστορία; του, ήν δ ίδιος 
μα; διηγήθη. ’Ονομάζεται Σουή Μαών 
(Λ/lwe-Jiaoii) καί μά; είπεν δτι είναι ήλι
κίας τρ-,άκοντα έτών, κατάγεται δέ έκ τοΰ 
δήμου Μάε-Γιδ.γκ-Γκάη (Mae-1 ong-(itje)t 
άπέχοντος τριών μηνών πορείαν άπδ τής 
’’Αβάς. Ό έγχώριος άρχηγδς Σαούμπονα εί
χε παρουσιάσει αύτδν εις τδν βασιλέα ώί 
περίεργόν τι, οτε ήγε τδ πέμπτον τή; ή
λικίας του έτος, έκτοτε δέ έμεινεν είς *Α- 
βαν. Τδ άνάστημά του είναι ο ποδών καί 
τριών δακτύλων, οίον τούτέστιν έχουσι 
κατά μέσον όρον οί Βιρμανοί. Τό σώμά του, 
παραβαλλόμενον πρδς τδ τής Ίνδοκινεζι- 
κής φυλής, οΰση; εύρωστου, είναι απαλόν 
καί ασθενές· Οί όφθαλμοί του είσίν ορφνι- 
νοι, ήττον δμως μέλανες ή τών πλείστων 
Βιρμανών. Τδ αύτδ συμβαίνει καί έπί τών 
τριχών του, ούσών λεπτότερων έπί τής κε
φαλή; καί ήττον δασειών.

«"Απαν τοϋ άνθρώπου τδ μέτωπον, αί 
παρειαί, ή £ίς, ώς καί οί ρώθωνες—όλον 
τέλος τδ πρόσωπον, έκτδς τών χειλέων, εί
ναι κεκαλυμμένον άπδ λεπτάς τρίχας, αΐ-

20
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«τινες έπί τοΰ μετώπου καί τών παρειών ε
χουσι μήκος 8 δακτύλων κα’ι 4 εις τήν σι
αγόνα καί τήν £>1να. Τό χρώμα τών τριχών 
είναι λευκόφαιον" είναι δέ αύται άπαλαί. 
Τά ώτα έσωθεν καί έξωθεν, μέχρι τοΰ α
κουστικού αγωγού, είσίν όλοσχερώς κεκα- 
λυμμένα άπό τρίχας όμοιας πρός τάς έπί 
του προσώπου' τούτο δέ συντείνει ΐνα παρ· 
έχη είς τό άτομον τούτο όψιν, ήτις κατά 
πρώτον δέν φαίνεται ανθρώπινος.

«Κυρίως ειπεΐν, ό Σουή Μαών δέν έχει 
βλεφαρίδας, όφρύς ή πώγωνα' ταύτα άν- 
τικαθιστώσιν αί τρίχες αί καλύπτουσαι δ
λον τό πρόσωπόν.

«"Απαν τό σώμα, έξαιρέσει τών χειρών 
καί τών ποδών, φερει όμοιας τρίχας, καί 
τοι ό'χι τόσον πολλάς, είς δέ τούς ώμους 
καί τήν ράχιν αί τρίχες έχουσι μήκος 5 
δακτύλων καί έπι τού στήθους 4. Είς τούς 
βραχίονας, τάς κνήμας, τό ύπογάστριον καί 
τά σκέλη αί τρίχες είσί σπανιώτεραι. Ένο- 
μίσαμεν δτι περιοδικώς ό μαλλός ουτος 
ίσως θά έξαλειφθή, άλλ’ δ Σουή-Μϊών μάς 
διεβεβαίωσεν οτι δέν έχει οΰτω τό πράγ
μα, καί είδομεν δτι ή ύπόθεσίς μας δέν εί
χεν υπόστασιν.

«Ό Σουή-Μαών, καί τοι τριακονταετής, 
φαίνεται πως άνήρ πεντήκοντα πέντε μέ- 
χρις εξήκοντα έτών- αί παρειαί του είσί 
κοΐλαι ώς γέροντος, δπερ οφείλεται είς τήν 
μορφήν τής σιαγόνος. Παρατηρήσαντες τό 
στόμα του είδομεν δτι έχει μόνον πέντε 
όδόντας είς τά κάτω, τέσσαρας δηλ. το
μείς καί ένα κυνόδοντα άριστερώ. Έ μά- 
σταξ μόνον τέσσαρας όδόντας φέρει, ών οί 
δύο εξωτερικοί όμοιάζουσιν όπωσούν πρός 
τούς κυνόδοντας. Μυλόδοντες ή γόμφιοι έλ- 
λείπουσιν όλοτελώς. Τά ούλα είσί κολεός 
σαρκώδης καί σκληρός, καί, καθ’ δσον δυ
νάμεθα νά κρίνωμεν έκ τών φαινομένων, 
στερούνται φατνώματος. Οί σδόντες είσίν 
υγιείς, άλλά μικρότατοι. Ό Σουή-Μαών 
δέν έσχεν άλλους. Οί νεογιλοί οδόντες έ
πεσαν αμα έγένετο εικοσαετής.

«Η αναλογία τού σώματος τού άνθρώ
που τούτου είναι διά Βιρμανόν κανονική καί 

μάλιστα ευάρεστος. Αί διανοητικοί του δυ
νάμεις είσίν ανεπτυγμένοι. Ό Σουή-Μαό»ν 
είναι νοημονέστατος.

«Είπεν ήμΐν δτι, δτε έγεννήθη, μόνον 
τά ώτά του ήσαν λάσια, αί δέ τρίχες εί- 
χον μήκος δύο δακτύλων καί ήσαν λινό- 
χοοοι' δτε έγένετο εξαετής, ήρχισαν νά φύ
ονται τρίχες είς δλον τό σώμά του, καί 
κατά πρώτον έπί τού μετώπου.

«Ό Σουή Μαών ένυμφεύθη εικοσαετής 
καί έκ τού γάμου του έσχε τέσσαρα τέκνα, 
άπαντα θήλεα. Τό πρεσβυτέραν άπεβίωσε 
τριών έτών καί τό νεώτερον ένδεκα μη
νών. Ή μήτηρ, ωραίος τύπος τής βιρμα- 
νικής φυλής, έπιχαρίτως λίαν έδειξεν ήμΐν 
τά απολειπόμενα δύο τέκνα της. Τό πρε- 
σβύτερον τούτων, ήλικίας σχεδόν πέντε έ
τών, ομοιάζει καθ’ δλα πρός τήν μητέ
ρα' οί οδόντες του έφύησαν είς τόν καιρόν 
των, καί διετές είχεν δλους τούς νεογιλούς. 
Τό νεώτερον έχει ήλικίαν έτών δύο καί ή- 
μίσεος, είναι λεπτόν καί έγεννήθη μέ τρί
χας είς τά έσω τών ώτων, άτινα μετά “ξ 
μήνας κατεκαλύφθησαν άπό μαλλόν' δτε δέ 
συνεπλήρωσε τό πρώτον τής ήλικίας του έ
τος, τά διάφορα μέρη τού σώματος έγένον
το έπαισθητώς λάσια. Ή θρίξ είναι λινό- 
χρους καί λεία. Είς ήλικίαν δύο έτών έφύη
σαν δύο τομείς, εϊς άνω καί εΐς κάτω, άλλ’ 
άχρι τούδε δέν έφύησαν γόμφιοι. Ό Σουή 
-Μαών μάς βέβαιοι δτι, καθ’ δσον γινώσκει, 
ούδείς τών συγγενών ή συμπολιτών του ή
το λάσιος' νομίζομεν δτι ήν γελωτοποιός 
τής αυλής' έγυμνάσθη δέ εϊς μορφασμούς. 
Οί πιθηκισμοί του ούτοι φαίνεται οτι δέν 
τόν έπλούτισαν, διότι ΐνα έξοικονομήση τά 
έξοδά του καί τά τής οικογένειας του, κα
τασκευάζει καλάθους. Τό τερατώδές του θά 
ώφέλει αυτόν χρηματικώς περισσότερον έν 
Λονδίνω.»

Μετά είκοσιν έτη τήν τριχωτήν αυτήν 
οικογένειαν είδε καί περιέγραψεν έπίσης ό 
λοχαγός II. Yule. Ή διετής παΐς είχε γί
νει γυνή καί αί τρίχες είχον κατακαλύψει 
δλον τό σώμά της. Ιδού δέ τί έγραφε περί 

τύς θυγατρός τού Σουή-Μαών, χαλουμένης, 
ώς ειπομεν, Μαφούν :

«"Ολον τό πρόσωπόν καλύπτεται άπό 
τρίχας. Έπί μέρους τών παρειών καί με
ταξύ τού στόματος καί τή; ρινός αί τρί
χες είναι μικραί, είς τ’ άλλα μέρη είσί λεϊ- 
αι καί μελανόφαιοι, άλλά λαμπρότεραι 
περί τήν γένυν καί τήν ρίνα' τό μήκος των 
είναι 5 δακτύλων. Είναι δέ δασύταται είς 
τά πτερύγια τής £ινός, υπό τούς οφθαλ
μούς, είς τά παρήϊα μήλα, άλλά περισσό
τερον είς τά ωτα, έντός καί έκτός.

«Τό ού; τοιουτοτρόπως διατελεϊ κεκρυμ 
μένον έντός τού έςωτερικού άκρου τού ά
νω μέρους, καί αί τρίχες έχουσι μήκος 10 
δακτύλων. Αί τρίχες τού μετώπου είσίν άν 
ωρθωμέναι καϊ συμφύρονται πρός τάς τής 
κεφαλής.

«Ή ρίς τής γυναικός είναι λίαν τριχώ- 
δη;, δσον είς ούδέν ίσως ζώον. Κόρυμβοι 
δασείς ύπάρχουσι καί κρέμανται δεξιά καί 
αριστερά, δπως μύστακες γρυποκυνός. Αί 
παρειαί φέρουσι τρίχας ήττον βαθυχρόους, 
λείας καί μήκους 4 δακτύλων.

«ΊΙ Μαφούν έχει τρόπους μέτριους, ή δέ 
φωνή της εΐναι γυναικεία' ή φυσιογνωμία 
της δέν είναι δυσάρεστος, άμα τι; συνε- 
θίση,' δ βλέπων αύτήν κατά πρώτον, νο
μίζει οτι φέρει προσωπείου.

“Ό τράχηλος, ό λαιμός καί οί βραχίονες 
τή; Μαφούν περιβάλλονται άπό λεπτόν 
χνούν. ''Οτε είδομεν αύτήν, έκαμε κίνημα 
ώς διά νά άπεκδυθή τά έξω ένδύματα, 
άλλά με τά διστα γμοΰ, δπερ ένομίσαμεν 
καθήκον νά ποολάβωμεν. Τήν Μαφούν συν- 
ώδευον δ σύζυγος καί τά δύο άρρενα τέ
κνα της. Τό πρεσβϋτερον τούτων, ήλικίας 
τεσσάρων περίπου έτών, ούδέν ίδιον πα
ρουσία,ει, τό μικρότ ρον δμως, δεκατεσ
σάρων μηνών, οπερ θηλάζει είσέτι, ομοιά
ζει προφανώς πρός τήν μητέρα. ’Ολίγα; έ
χει τρίχας εί; τήν κεφαλήν, άλλά τά ώτά 
του φέρουσιν είδος μεταξογναφάλων καί έ
χει μύστακα; καί μικράν ξανθήν γενειάδα. 
Τέλος τό παιδίον ομοιάζει καθ’ δλα πρός 

τήν μητέρα του, δτε αΰτη είχε τήν αύτήν 
ήλικίαν.

«Ίί τρίτη γενεά, δπως καί αί δύο προ- 
λαβούσαι, μόνον §ν άτομον λάσιον έσχε. 
Πρό; τούτοις ή οδοντοφυΐα τή; Μαφούν ήν 
απαράλλακτος ώς ή τού πατρός της.»

Έξ ή επτά έτη μετά τήν διήγησιν ταύ
την, ήτοι τώ 4 852 ή 4853, τήν τριχώ- 
δη οικογένειαν έπεσκέφθη ό λοχαγός Hauijh- 
loll, οστις καί έφωτογράφησεν αύτήν. Τόν 
νεώτερον τής Μαφούν τέκνον έπλησίαζε τήν 
έφηβ.κήν ήλικίαν' τά αύτά δέ παρετηρούν- 
το χαρακτηριστικά, οία καί είς τόν πάπ* 
πον καί τήν μητέρα.

Λ. Ο. Σ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΙΙΜΟΝΕΣ.

’Από τινων έτών τό ώραΐον φύλον προσ
παθεί έν Εύρώπη καί ’Αμερική νά άναπτυ- 
χθή έπί μάλλον καί μάλλον καί ν’ άποκτή- 
ση εύρυτάτας έπιστημονικάς γνώσεις. Παν- 
ταχού τωόντι αί γυναίκες εργάζονται δραιγη- 
ρίως ϊνα βελτιώσωσι τήν κατάστασιν των 
δι’ άνωτέρα; έκπαιδεύσεως.

Αί 'Ρωσσίδες ιδίως πολύ συνετέλεσαν είς 
τήν κίνησιν αύτήν. ’Εν τώ πανεπιστημίω 
τής Πετρουπόλεως ίκαναί σπουδάζουσι τήν 
ιατρικήν (α), πολλαί δ’ αύτών φοιτώσιν είς

(α) Κατά τήν έφημερίδα Έβδομάς τής 
Πετρουπόλεως, τό άπελΟόν έτος ό άριΟ- 
μό; tG>v έν 'Ρωσσία τήν ιατρικήν σπουδαζουσ&ν 
γυναικών άνήλθεν είς 274, ών 482 είσίν έξ εϋ- 
γενΟιν οικογενειών, 47 έξ οικογενειών μεγαλεμ- 
πόρων, 4 4 έξ οικογενειών έμπόρων μεσαίας τά
ξεως, 4 2 έκ κληρικών κα’ 26 έξ αστών. Ός 
πρός τό θρήσκευμα 23 ήσαν ΊουδαΤαι,42 Άρμέ- 
νιαι, 3 διαμαρτυρόμεναι καί αί λοιπαί ορθόδο
ξοι. 23 ήσαν έγγαμοι καί 33 έλαβον τό δί- 
πλωυ-ά των μετά ζωηρών επαίνων τοΰ διευΟυν- 
τοΰ τή; ιατρικής σχολής Πετρουπόλεως. Όμο
λογητέον δέ οτι αί 'Ρωσσίδες ύπερτεροΰσι τάς 
τίΰν άλλων έθνών ομοφύλου; των Έν ταϊς Ή- 
νωμέναις Πολιτεΐαι; τή; ’Αμερικής πολλαί κυ- 
ρίαι μετέρχονται λίαν εύδοκίμω; τόν ιατρόν.
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έλβ ετιζά πανεπιστήμια (τής Ζυρίχης καί 
ττ,ς Βέρνης) και είς άλλα εύρωπαΐζά.

Έν Παρισίοις πέρυσιν έλαβε δίπλωμά ια
τρού ή Μπρές, έγγαμος Γαλλίς κυρία, λίαν 
έπαινεθεΐσα ύπό τών έξετασάντων αυτήν 
ιατρών. Έν ’Αγγλία όμως, τή κατ’ εξοχήν 
φιλελευθέρα. χώρα, έ/εκεν ιδιοτέλειας καί 
κόττου αί γυναίκες άφηρέθησαν τό δικαίω
μα τοΰ νά φοιτώσι τακτικώς είς τάς ια
τρικά; σχολάς. Τδ ζήτημα έλαβε διαφό
ρους φάσεις, διό νομίζομεν καλόν νά έκθέ- 
σωμεν αύτάς, προτάσσοντες ολίγα περί τού 
νόμου τοΰ κανονίζοντος τά ττ,ς έξασκήσε- 
ως ττ,ς ιατρικής έν 'Αγγλία..

Ό νόμος δστις κανονίζει τά περί έξα- 
σκήσεως ττ,ς ιατρικής έν Άγγλίςρ έξεδόθη 
μόλις τώ 1858’ δι’ αύτοΰ δέ βρίζονται οί 
ένορκοι (έν τοΐς 19 πανεπιστημίοις) οί δ- 
φείλοντες νά έξετάζωσι τους υποψηφίους 
ιατρούς καί ν’ άπονέμωσι τούς βαθμούς. Ό 
νόμος ούδέν άλλο άναφέρει ή οί μέλλοντες 
ιατροί νά έχωσι τ’ άπαιτούμενα προσόντα 
πρός έξάσκτ,σιν τής επιστήμης, νά ώσι 
δηλ. ικανοί' φόβω δέ μή οί διδάσκοντες 
σφετερισθώσι προνόμιον ύπερβαινον τούς 
σκοπούς τοΰ νομοθέτου, ό νόμος ουτος 
προβλέπει τήν περίπτωσιν «καθ’ήν οί ένορ
κοι ήθελον καταχρασθή τής εξουσίας αυ
τών ούτως, ώστε τήν παραδοχήν ή μή πα 
ραδοχήν ενός ιατρικού ή-χειρουργικού δόγ
ματος νά Οεωρήσωσιν ώς αιτίαν άποκλεί- 
σεως τοΰ υποψηφίου», καί επομένως παρέ
χει είς τοΰτον «τό δικαίωμα ε’κκλήσεως 
είς τό Ιδιαίτερον Συμβούλιον, δπερ δύνα
ται νά διατάξη τού; ενόρκους νά προβώσιν 
εις τάς έξετάσει; άνευ δρου » Δυστυχώς ή 
νομοθετική πράξι; τοΰ 1858 παρέλειψε νά 
άναφέρη οτι πάς υποψήφιος έσεται δεκτός 
είς έςέτασιν, ή δέ παράλειψις αύτη, ή άπο- 
δεικνύουσα δτι δέν ύπάρχει απεριόριστος 
εμπιστοσύνη εις τό φιλελεύθερον καί αμε
ρόληπτου τών ενόρκων, παρήγαγεν ού μι 
κράς δυσχερείας.

Πρώτον κατά '.ό 1868 γυνή γτη,σεν έν 
Αγγλία τήν άδειαν νά διακουση μαθήμα
τα ιατρικής, άλληλοδιαδόχως δ’ άπετάθη 

εί; διαφόρου; ιατρικά; σχολά;’ άπασαι δ
μως άπέρριψαν τήν αίττ,σίν της. Κατόπιν 
άπετάθη πρός τήν Έταιριϊατ r<5r Φαρμα~ 
xortoioir (τά επαγγέλματα τοΰ ίατροΰ καί 
τοΰ φαρμακοποιού έν ’Αγγλία δέν διατελοΰ- 
σ·. κεχιυρισμένα δπως έν Γαλλία) καί ήσυ
χε τοΰ ποθουμένου έπί τώ δρω νά μή προσ- 
έρχηται είς τάς τάξεις, άλλά νά διδάσκη- 
ται ιδιαιτέρως άπό καθηγητάς έγκεκριμέ- 
νου; ύπό τής Εταιρείας Εννοείται δτι ώ- 
φειλε νά δαπανήση άσυγκρίτω τώ λόγω 
περισσότερα τών φοιτητών, μετά πέντε δέ 
έτη ύπέστη τάς εξετάσεις, ν,ύδοκίμησε καί 
έλαβε τήν άδειαν νά μετέλθη τόν φαρμα
κοποιόν, δ έστι καί τόν ιατρόν. Μετ’ ού 
πολύ δύο κυρίαι έξητήσαντο τήν άδειαν νά 
σπουδάσωσι τήν φαρμακοποιίαν, ήδη δέ ή 
Εταιρεία περιήλθεν εί; αμηχανίαν περί τοΰ 
πρακτέου’ καί επειδή άφ’ ενός μέν ό νόμος 
έτήρει σιγήν περί τοΰ πράγματος, άφ’ ετέ
ρου δέ υπήρχε προηγούμενον, είχε παραχω- 
ρηθή δηλαδή είς γυναίκα τό δικαίωμα νά 
διακούσρ τά μαθήματα αυτά, άπτ,γόρευσεν 
είς τούς δημοσίου; καθηγητάς νά παραδί- 
δωσι κατ’ ιδίαν.

Κλεισθείστ,ς τής Ούρας ταύτης είς τάς 
γυναίκας, αύται ήθέλησαν ν’ άποταθώσιν 
είς τήν καθ’ αυτό επιστημονικήν, ουτοι; εί- 
π·ΐν, έςουσίαν. Μία τών κυριών τώ 1869 
επέδωκεν αναφοράν είς τό πανεπιστήμιου 
τοΰ ’Εδιμβούργου, έξαιτουμένη ΐνα τή έπι- 
τραπή νά φοιτά είς τήν ιατρικήν σχολήν. 
II Σκωτία, δυνάμει ειδικού προνομίου, ά

πεδείχθη πάντοτε φιλελεύθερα δσον αφορά 
τήν έκπαίδευσιν. ΊΙ αϊτησις ένεζρίθη ύπό 
τε τή; σχολής καί ύπό τής Συγκλήτου, 
άλλ’ έπί τή παρακλήσει καθηγητών ένι- 
στσμένων, τό συμβούλιον τοΰ Πανεπιστη
μίου άπέρριψεν αύτήν, βασιζόμενου είς ίό 
δτι τή; άδειας παραχωρηθείσης διά μίαν 
μόνον γυναίκα, αί δυσχέρειαι αί προκύψου- 
σαι έκ τής ύπέρ αύτή; γενησομένης παρα- 
χωρήσεω; δέν θ’ άμειφθώσιν. Εύθύς πέντε 
άλλαι κυρίαι ύπέβαλαν συγχρόνως όμοίαν 
αναφοράν καί ήρώτων τόν λόρδου πρύτανιν 
« έάν, καταβάλλουσαι δλα τά έξοδα πρός 

έκπαίδευσιν των έν ίδίαις τάξεσιν, έδυναν- 
το νά έγγραφώσιν είς τό μητρώου κατά 
τού; υφισταμένους κανονισμούς καί νά ύ- 
ποστώσιν εξετάσεις ΐνα έν δέοντι λάβωσι 
του; ιατρικού; βαθμούς.» Μετά συνδιάσκε- 
ψιν έξ μηνών το συμβούλιον τοΰ Πανεπι
στημίου, καί τοι διαμαρτυρομένων ολίγων, 
έπέτυχε τήν σνναίνεσιν τών πανεπιστημι
ακών σωμάτων’ αί έξ γυναίκες ένεγρά- 
φησαν είς τό μητρώου μετά τών άλλων 
φοιτητών καί έλαβον τά εισιτήριά των 
ώς dxadi/j/ai'xai πο.ΙΙτιδες τοϋ Εδιμβούρ
γου.

Συγχρόνως τό συμβούλιον τοΰ Πανεπι
στημίου συνέταζε τόν έπόμενον κανονισμόν, 
έπικυρωδέντα υπό τοΰ άρχιγραμματέως αρ
χηγού τή; δικαιοσύνης έν Σκωτίφ.

“ Ιον. Αί γυναίκες έσονται 
σπουδάζωσι τήν ιατρικήν έν τώ 
μίω.

δεκταί ΐνα 
πανεπιστη

« 2ον. Θέλουσι διδάσκεσθαι είς ιδιαιτέ
ρας τάξεις.

« 3ον. Επιτρέπεται τοΐς καθηγηταΐ; 
τής σχολής νά συγκροτήσωσι τάξεις έκ γυ 
ναικών.

• ίον. Αι γυναίκες αί μή προτιθέμεναι 
νά μετέλθοισι τόν ιατρόν, δύνανται νά δια- 
κούσωσιν δλα τά μαθήματα ή μέρος αύ
τών έν ταΐς είρημέναι; τάξεσιν, έπιφυλασ 
σομένη; τής έγκοίσεως τοΰ Πανεπιστημίου.

« δον. Τό πληρωθησόμενον δικαίωμα διά 
τό σχολικόν έτος έσεται ί γυνέαι’ εί; πε- 
ρίστασιν δμως καθ’ ήν ό αριθμός τών μα
θητριών δεν έξαρκέσει ΐνα εξασφάλιση ύπέρ 
τών καθηγητών ανάλογου αμοιβήν, ούτοι 
δύνανται νά κάμωσιν άλλας πρός τάς σπου 
δαζούσας συμφωνίας, αϊτινες θέλουσιν ύπο 
βληθή, ώς συνήθως, εί; τήν έγκρισιν τοΰ 
συμβουλίου.

« 6ον. Αί σπουδάζουσαι οφείλουσι νά 
τηρώσι τού; πανεπιστημιακούς κανονισμού; 
τού; αφορώντας τού; μαθητά; τοΰ έτέρου 
φύλου, ως πρός τήν εγγραφήν, τήν τακτι
κήν φοίτησιν, τάς εξετάσεις κτλ.

* Αι άνοιτέρω διατάξει; ΐσχύουσιν άπό 
τοΰ σχολικού έτου; 1869—1870. »

Έφαίνετο άρα δτι πάσα δυσχέρεια είχεν 
έξομαλυνθή καί δτι τά πάντα καλώς είχον. 
Αί φοιτήτριαν, ών ηυξανεν δ αριθμός, έπη- 
νοΰντο πολύ ύπό τών καθηγητόν καί ύπέ“ 
στησαν λίαν ευδοκιμώ; τάς έξετάσει; τοΰ 
πρώτου έτους" άλλά εύκόλως δέν δύναταί 
τις νά καταβάλη προσκόμματα δφειλόμενα 
είς πνεΰμα άποκλειστικότητος καί μονοπω
λίου καί καθιερωθέντα ύπό αιώνων. Ό 
θάνατος καθηγητών και μελών τοΰ συμ
βουλίου φιλικώς διακειμένων πρό; τάς 
σπουδαζούσας καί δ διορισμός άλλων με 
κακόν όμμα θεωρούντων τήν έπίόοσιν τών 
γυναικών είς τάς έπιγήμας, ήλλοίωσαν μετ 
ού πολύ τά πράγματα καί φοβερός ωργα- 
νίσθη κατά τών φοιτητριών πόλεμος, ον 
ύπέθαλπον αί ίατρικαί εφημερίδες. Οί κα- 
θηγηται οί παραδίδοντε; εί; τάς κυρίας 
διεσύροντο ύπό τών άντιπολιτευομένων συν
αδέλφων καί ήπειλοΰντο εμμέσως. ’Επει
δή δέ πολλαί γυναίκες προσήρχοντο δλο- 
νέν ϊνα έγγραφώσιν, ή σχολή ήρνήθη να 
τάς δεχθή, καί τό συμβούλιου τοΰ Πανεπι
στημίου, καί τοι τής προηγουμένης άπο- 
φάσεώ; του έγκριθείσης ύπό τοΰ πρώτου 
νομομαθούς τοΰ στέμματος, διεκηρυζεν δτι 
δέν έτόλμ.α νά κατας-ήσΤι ύποχρεωτικτ,ν τήν 
άπόφασιν άφοΰ δέν ύπήρχον διατάζεις πε- 
ριβεβλημέναι κΰρο; νόμου.

Τό πράγμα έδει νά ύποβληθή εί; τήν 
κρίσιν τών δικαστηρίων και άρχομένου τοΰ 
1872 έπελήφθη αύτοΰ ό Lord Ordinal y 
(πρωτόδικης), δστις έξέδωκε τήν έπομένην 
άπόφασιν :

«Έπειδή οί κανονισμοί οί συνταχθέντες 
ύπό τοΰ συμβουλίου τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Εδιμβούργου τήν 10 Νοεμβρίου 1869 και 
έγκριθέντε; ύπό τοΰ άρχιγραμματέως τοΰ 
είρημένου Πανεπιστημίου τήν 1 2 τοΰ αύ
τοΰ μηνάς, μέχρι νεωτέρα; διατάξεως άπο- 
τελούσι μέρος τοΰ συντάγματος τοΰ Πα
νεπιστημίου, αί ένάγουσαι δικαιούνται να 
έγγραφώσιν έν αύτώ ύπό τούς δρου; τών 
είρημένοιν κανονισμών.»

Έν σημειώσει δέ έπισυνημμένη εις τήν 
άπόφασιν δ Lord Ordinary προσέθετε.
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«Τό δικαίωμα τή; έγγραφή; συνεπάγε- ι 
ται τό δικαίωμα τοΰ λαμβάνειν βαθμούς, 
κατ’ ακολουθίαν δέ καϊ τό τοΰ διακούειν 
τά μαθήματα. U διδασκαλία έν κεχωρι- 
σμέναις τάξεσι δυνατόν νά παρουσιάζη δυσ
χέρειας ώς πρό; τά καθ εκαστα’ άλλά 
ταύτας ωφειλε νά προ'ίδι? τό Πανεπιστή- 
μιον καϊ αύτώ άπόκειται νά τάς καταβά* 
λη. Τό μήλον τή; έριδος τυγχάνει τό δι
καίωμα τής απονομής τών βαθμών' αν αί 
γυναίκες έσπούδαζον μόνον ώ; φιλούσα·, τήν 
επιστήμην, είναι πιθανόν δτι δέν Οά ποοέ- 
βαλον τό δυσχερές τής διδασκαλίας' άλλ’ 
αύται άγγέλλουσιν δτι σπουδαζουσιν ΐνα λά- 
βωσι βαθμού; και μετέλθωσι τήν ιατρικήν. 
Έκ τούτου δέ υποψία καϊ φθόνος, άπερ ό 
Lord. Ordinary μετά λύπης Αναγκάζεται 
νά χαρακτηρίση ώς αισθήματα ήκιστα έν
τιμα.»

Τό συμ.βούλ'.ον τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Εδιμβούργου ουδόλως ηύχαριστήθη ε'κ τής 
άποφάσεως ταύτης. Έν χώρα οΐα ή ’Αγ
γλία, ένθα τά έλάχιστα ζητήματα τοΰ 
γραπτού δικαίου είσίν αντικείμενα προσο
χής ευλαβούς, τό συμβοόλιον δέν ήθέλησε 
νά υποστήριξή τά ύπ’ αύτοΰ άποφασιοθέν- 
τα, ένισταμένης μιας τών τεσσάρων σχο
λών, χωρίς νά ποοσλάβη τήν γνώμην ολο
κλήρου τοΰ συνεδρίου, ήτοι τοΰ πολιτικού 
δικαστηρίου έν πλήρει συνεδριάσει. ΊΙ ύπό 
θεσις συνεζητήθη κα’ι παλιν τό* ’Ιούνιον 
τού 1872. Οί δικασταϊ ήσαν 13 έν οί; 
καί ί άρχιγραμματεύς τοΰ ΙΙανεπιστημίου, 
δστις ώφειλε νά δώση τήν παραίτησίν του 
ώς δικας-ής-Τών I 2 δικας-ώ» πέντε μέν ύπε 
στήριξαν τήν άπόφασιν τού Lord Ordinary, 
7 δέ έξέφεραν εναντίαν γνώμην' έν τού
τοι; ή άπόφασις τού συνεδρίου, καί τοι ε
ναντία έπϊ τοΰ μέρους τοΰ δικαίου τής αί· 
τήσεως τών γυναικών, έν τώ αίτιολογικώ 
ήν ύπερ αύτών. ΊΙ ιατρική σχολή άντέτει- 
νεν οτι ή παραδοχή τών γυναικών δέν 
παρέβλαπτε τόν κανονισμόν, άλλ’ αύτό τό 
σύνταγμα τοΰ ΙΙανεπιστημίου, κατ ακο
λουθίαν δέ εί; κανονισμό; δέν έδύνατο ν’ 

αποφασίσω περ'ι τής παραδοχής. Τό δικα
στήριο* τό ώμολόγει, άλλά συγχρόνως 
κατεδείκνυε τούς λόγους, οΐτινες άντέβαι- 
νον ώς πρός τό κεφάλαιο* τούτο κατά τοΰ 
πανεπιστημιακού συντάγματος καϊ έ* τέ- 
λει άπεφαίνετο ώς έζής.

° Αί άναλογίαι αί ληφθεϊσαι έκ τοΰ έ
θους δπερ άκολουθοΰσιν έν Εύρώπη, δέν 
παρέχουσιν εις τά συμπεράσματα ήμών {- 
σχύν, ήν δέν θά είχον αύτά καθ’ έαυτά- 
άλλά δύνανται νά συντελέσωσιν εις τό νά 
μηδενίσωσι τή* ιδέαν ταύτην δτι κατά τού; 
ακαδημαϊκού; νόμου; τής Εύρώπης απο
κλείονται αί γυναίκες τοΰ δικαιώματος τών 
πανεπιστημιακών βαθμών. Πολλοΰ γε καϊ 
δει' τά τή; ήπείρου Πανεπιστήμια κηρύτ- 
τουσι τήν ικανότητα καϊ τάς έπιτυχίας 
τοΰ ωραίου φύλου καϊ παραδέχονται ΐνα τοΰ
το συμμετέχω εΐ; τά; τή; έπιστήμης τι
μάς. Τό δικαστήριο* ούδόλως είναι τής 
γνώμης δτι οί βαθμοί καί τά διπλώματα 
είσίν αντικείμενα ύπέρτερα τής φιλοδοξίας 
τών γυναικών, καϊ φρονεί δτι αί άρχαϊ τοΰ 
Πανεπιστημίου, αρκεί να συμφωνώσι μετα
ξύ των, δικαιούνται νά κανονίσωσι τήν έ
ριδα. »

Μία μόνη ύδός άπελείπετο ταΐς κυρίαι;' 
νά έφεσιβαλωσι τήν ύπόθεσιν εις τήν Βου
λήν τών Λόρδων. Ί! άνωτάτη αύτη δικα
στική άοχή τή; ’Αγγλίας έδύνατο ν’ α
ποφασίσω περϊ τοΰ ζητήματος άν οί κατά 
Νοέμβριον τοΰ 1869 συνταχθέντες κανονι
σμοί ύπό τοΰ συμβουλίου τοΰ Πανεπιστη
μίου τού Εδιμβούργου ήσαν έκτελεστοί’ 
άλλά τά δικαστικά έξοδα τόσον μεγάλα 
εί<αι έν 'Αγγλία καϊ τόσα πολλά έδαπα- 
νήθησαν διά τάς δύο προηγ-ουμένας απο
φάσεις (τά έξοδα αύτά δικαστικό»; έπε- 
βαρυναν τάς γυναίκας), ώστε ώφειλον νά 
ύποχωρήσωσι. Προτιμότερα* ητο νά τρα- 
πώσι τήν εύθεΐαν οδόν, ν' άποταθώσι τούτέ
στιν εις τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων. ’Ε
πειδή άπεδείχθη δτι ή πράξις τοΰ 1858 
δέν ήτον αρκούντως σαφής, ώφειλον νά 
ζητήσωσι παρ’ αύτοΰ τοΰ νομοθετικού σώ- 

ματο; τήν συμπλήρωσιν τής πράξεω; αύ- | 
τής, άλλά καϊ ένταΰθα δέ* έβαλαν κατ’ 
εύθεΐαν πρός τόν σκοπόν. Έν έτει 1874 
παρεσκευάσθη ύπό 4 μελών τοΰ Κοινοβου 
λίου νομοσχέδιον τεΐνον «εις τό νά διασκέ
δαση τάς αμφιβολίας περί τοΰ ζητήματος 
άν τό Πανεπιστήμιο* τή; Σκωτίας έχη τήν 
εξουσίαν νά παραχωρήσω τό δικαίωμα τής 
έγγραφης εις τάς γυναίκας καί ν’ άπονεί- 
μη αύταΐς βαθμούς.» Δύο υπομνήματα ύ
πέρ τοΰ νομοσχεδίου τούτου άπηυθύνθησαν 
εΐ; τόν πρωθυπουργόν, τό μέν ύπό 2G κα
θηγητών τών σκωτικών πανεπιστημίων, τό 
δέ ύπό τών 8 καθηγητών τοΰ Εδιμβούρ
γου (τών διδασκόντων είς τά; ιδιαιτέρας 
τών γυναικών τάξεις), οΐτινες ώμολόγουν 
δτι αί κυρίαι είσι καθ’ όλα ίκαναί ϊνα σπου 
δάσωσι τήν ιατρικήν. Συγχρόνως τό δη
μοτικόν συμβούλων τοΰ Εδιμβούργου ύπέ 
βάλλε* αναφοράν είς τό Κοινοβούλιο*, έξαι- 
τούμενον ΐνα παραχωρηθή ταΐς γυναιξί τό 
δικαίωμα τοΰτο. Εξήκοντα πέντε δμοιαι 
άναφοραί έστάλησαν είς τήν Βουλήν έκ δια
φόρων μερών τής χώρας, μία δέ έξ Εδιμ
βούργου έφερε 4000 ύπογραφών καϊ έτέ- 
ρα ήν 'υπογεγραμμένη ύπό 16,000 γυναι
κών, αιτουμένων ΐνα, χάριν τοΰ κοινού συμ
φέροντος, έπιτραπή ταΐς όμοφύλοις των νά 
έξασκώσι τήν ιατρικήν. ΊΙ κοινή γνώμ,η 
απεφάνθη έντόνως ύπέρ τών γυναικών, έκ 
δε τών σκωτικών πανεπιστημίων μόνον τό 
τής I λασκόβης έξέφερε γνώμην έναντίαν.

Τέλος τό νομοσχέδιον ύπεβλήθη είς τήν 
Βουλήν καϊ έγένετο δεκτόν είς πρώτην ά- 
νάγνωσιν' ή δευτέρα άνάγνωσις εΐχεν όρισθή 
διά τήν 12)24 ’Απριλίου, άλλ’ έπί ταΐς έν- 
στασεσι τοΰ Πανεπιστημίου, δπερ έζήτησε 
καιρόν «ΐνα είσέτι έξετάση τό πράγμα», 

άνεβλήθη. Τήν 3 Μαρτίου 
18» 5 έ. ν. προσήχθη καί αυθις τό νομο
σχέδιου, άλλ’ άπό ενός έτους ή έπιρροή 
τοΰ φιλελεύθερου κόμματος είχε χαλαρω
θώ έν τή Βουλή καϊ μετά συζήτησιν σφο- 
δράν τό νομοσχέδιον άπερρίφθη διά ψήφων 
194 κατά 151. "Ωστε ήδη νομίμως αί γυ
ναίκες είσίν άποκεκλεισμέναι τών πανεπι

στημίων τής Σκωτίας, κατά συνέπειαν δέ 
καϊ τών λοιπών ιατρικών σχολών τοΰ Ηνω
μένου Βασιλείου.

Άλλά δέν πρέπει έκ τούτου νά είκάση 
τις δτι τό πράγμα έτελείωσε. Βραδέως ώ- 
ριμάζουσι τα ζητήματα έν ’Αγγλία, άλλ’ 
ώριμάζουσι καλώς καϊ ασφαλώς. Ή παρα
δοχή τών γυναικών, είς τάς τιμάς καϊ τά 
δικαιώματα έν τοΐς Πανεπιστήμιο»; αποτε
λεί μέρος τοΰ προγράμματος τών φιλελευ
θέρων, τό πλεΐστον δέ τοΰ προγράμματος 
τούτου έγένετο δεκτόν έν τή νομοθεσία 
άπό τοΰ 1869 μέχρι τοΰ 1874, καϊ ού
δεμία άμφιβολία δτι καί τό ύπολειπόμε- 
νον Θέλει έγκριΟή αμα ή κοινή γνώμη δε
όντως μορφωθώ. ’Επειδή αύτή κυρίως νο
μοθετεί, έπ' αύτήν καί έλπίζουσιν. Εϊδο
μεν πόσον ή κοινή γνώμη συ.εκινήθη έν 
Εδιμβούργο» έκ τοΰ νομοσχεδίου τοΰ ύ- 
ποβληθέντος έν τή Βουλή. Αλλως δμω; 
είχε τό πράγμα δτε οί ιατροί τών νοσοκο
μείων τής πόλεως έκείνη; άπεπειράθησαν 
νά άπαγορεύσωσιν είς τάς σπουδαζούσας 
νά προσέρχωνται έν αύτοΐς διά τό μάθημα 
τώς κλινικής. ’Επειδή τά νοσοκομεία συν
τηρούνται έν μέρει μέν ύπό τής πόλεως, έν 
μέρει δέ ύπό δωρεών ιδιωτών, οί πολϊται 
καϊ τό συμβοόλιον έπενέβησαν αξιωματι
κό»; ΐνα αι αίθουσα', τών νοσοκομείων ώ- 
σιν άνοικταί ταϊς φοιτητρίαις κατά τάς ώ
ρας τής κλινικής, ή δέ κοινή γνώμη ούδό
λω; έλαβεν ύπ’ ίψιν τή* γελοίαν πρόφασιν 
τών καθηγητών δτι άπάδει πρός τά χρη
στά ήθη ή παρουσία γυναικών έν μέσω 
φοιτητών καί καθηγητών κατά τάς έπι- 
σκέψεις τών ασθενών καί τάς εγχειρίσεις.

Έν συντόμω τά πράγματα ήδη έχουσιν 
ώς έζής έν Άγγλίγ..

Εί; Έδιμβοΰργον έν μια: σχολή έπιτρέ- 
πεται ταϊς γ'υναιξί νά διακούωσι τά μαθή
ματα τής ιατρικής είς ιδιαιτέρας τάξεις 
μετά τοΰ δικαιώματος νά προσέρχωνται είς 
τά νοσοκομεία διά τό μάθημα τή; κλινικής.

Είς Λονδίνο* ύπάρχει εύρεϊα ιατρική σχο
λή διά τάς γυναίκας, μή άναγνωριζομένη 
ύπό τής κυβερνήσεως. Ίΐ μεγίστη δυσχέρεια
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έγκειται εΐ; τδ δτι δ κανονισμό; τής σχο
λή; απαιτεί ϊνα οί μαθηταί έπισκέ- 
πτωνται τά νοσοκομεία τά έχοντα του
λάχιστον εκατόν κΛίνας, τά δέ νοσοκομεία 
ταΰτα (13 μεγάλα ύπάρχουσιν έν Λονδί 
νω) κατέχουσιν αποκλειστικά); ot άρρενε; 
σπουδασταί (α).

ΊΙ 'Εταιρεία τ&ν φαρμαχυποι&ν άπα- 
γορεύει εί; τού; καθηγητά; τη; νά διδά- 
σκωσι κυρίας.

Διάφοροι ΐατριχαϊ σχολαΐ (έν Σκωτία ή 
τοΰ Γλασκόβου) άρνοϋνται ταϊς γυναιξί τδ 
δικαίωμα τοΰ νά φοιτώσιν.

Έν τούτοι; ουδε'ι; νόμο; άπαγορεύει ρη- 
τώ; ταΐ; γυναιζί τδ δικαίωμα τοΰτο’ ού

δεμία δέ άμφιβολία ίτι τδ ζήτημα συντό
μω; θέλει λυθή υπέρ τών γυναικών, διότι 
οί πλεϊστοι φρονοϋσιν δτι αύται ώς ιατροί 
δύνανται νά φανώσι χρησιμώταται έν τή 
κοινωνία.

A. Ε. Γ.

(α) Κατά τήν «Έπιςημονικήν ΈπιΟεώρησιν· 
τό πα1 επιστήμιον τοΰ Λο'δίνου συνεσκέφΟη ϊνα, 
ποοζ-αλέστ, τροποποίησιν τοΰ κανονισμοί του, 
ώστε νά δύναται ν’ άπονείμγι βαθμού; εΐς τάς 
γυναίκας έν δλαι; ταΐ; σχολαΤς (φιλοσοφική, 
νομική, ιατρική, κτλ )· ολίγοι μόνον έξέφρασαν 
τήν έπιΟυμίαν ϊνα ό νεωτερισμός περιορισθή 
μόνον ε’.ς τήν φιλοσοφικήν σχολήν, άλλ’ ή πλε- 
ονοψη®ία εΐναι κατά τοΰ περιορισμοΰ. Ώστε τό 
ζήτημα ώρίμασε σχεδόν.

ΧΟΡΔΑΙ ΠΑΡΑΧΟΡΔΟΙ.

Παράφρασις. Κατά το PaJ.lixdr τοϋ S. Prudhomme,

Έάν, ώ φύσις! έάν αι τόσαι 
Άστέρων τάξεις, δσας ή γή

Έν Οάμβει βλέπει, έξαπατώσαι 
Τ-ήν χειρα, ήτις τάς όδηγεϊ,

Άν συνεκρούοντο αίφνιδίως
Οί φάροι ουτοι τών ούρανών

Καί έβυθίζοντο αιωνίως 
Έντός απείρων ωκεανών

Π, ώσπερ στόλος νηών μεγάλων 
Έν μέσω ζόφου ψηλαφητού, 

Πρός μανιώδη παλαιών σάλον, 
Καταποντίζεται ύπ’ αύτοϋ,

Έάν τό σκότος καλύπτον όλους 
Τούς αιθέριους αύτούς φανούς,

Τούς κατεβρόχθιζε φεγγοβόλους, 
Ώς Λεβιάθαν τοΰ άχανοΰς· 

Σύ τάς αβύσσους σου μέ άστέρας 
Νέους, εστίας μαρμαρυγής 

Πολύ τής πρότερον λαμπροτέρας, 
Θά κατεκόσμεις διά τής γής.

Διότι ίνα μέ νέας τάξεις 
Το χάος πάλιν περιβληθή,

Σ’ ήρκει τήν τέφραν ν’ άνατινάξης 
Όσων εΐς μνήμα κεΐνται βαθύ.

Όσων άσπαίρουσιν αί καρδίαι 
Καί μετά θάνατον ζωνταναί, 

Αγνών ερώτων λαμπραί έστίαι, 
’Ακτίνες πάντοτε φαειναί.

Όσους, ακάματος νεκροθάπτης, 
Ό Χρόνος ήθροισε θησαυρούς,

Ό δ’ 'Έρως, άπειρος καμινάπτης, 
Τηρεί αείποτε άνθηρούς.

Ά ! Τί σφριγώδης σπορά άστέρων 
Έντός σφριγώδους σωροΰ παθών, 

Καί τί διάστερον τών αιθέρων 
Ήθελες πλάσει χρυσοΰν βυθόν!

Ήθελες πλάσει ήλιους νέους 
Μέ δαιμόνιων άνδρών πυρά,

Καί πολυάστρων πο7.υελαίους 
Μ’ έρώντων όνειρα τρυφερά.

Εΐς δέ μονήρεις άστέρας, δσοι 
Είς Οόλους λάμπουσι ζοφερούς, 

"Ηθελες άλλους μεταμορφώσει, 
Σπουδαίους άνδρας καί σοβαρούς.

Καί νέους ήθελες Γαλαξίας 
Πλάσει, ρυάκια ούρανών,

Μέ τάς άκόμη φαιδράς καρδίας 
Άνθέων μόλις έαρινών.

Ήθελε λάμψει, χρυσούς πλανήτης, 
Πας έπί πλούτω διακριθείς, 

ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. Δ'.) 20 ’
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Καί οτίλβον άστρον τής Άφροδίτής,

Πας ύπ εκείνης χαταφλεχθείς.

Καί μέ ηρώων και ημιθέων
Καρδίας έτι αιμοσταγείς,

Ήθελες πλάσει Τιτάνων νέων
Νέας Πλειάδας πυριφλεγείς.

Έμέ δέ, λείψανον τελευταϊον
Υποχθονίων ’Ωκεανών,

Άν δ,τι έχω μή θνησιμαίου
Ζήση εις νέον σου ούρανόν,

Πλάσου με άστρον μ’ ακτίνα μίαν,
Πλήν νά τήν λάβης, εί δυνατόν,

Άπό τήν λάμψιν τήν αίωνίαν
Τών αθανάτων σου ποιητών !

Φ. A. Β.

ΠΟΙΚΙΛΑ-

Οί ΙίαγίΤΛζ die Λ'είί.Ζάκί??. Έκ τί
νος σημειώσεως περί τής περιηγήσεως τοϋ 
πρίγκιπος τής Ούαλίας έν τή ’Ινδική ερα- 
νιζόμεθα τά έπόμβνα.

Οί -λεγόμενοι ραζι^αχταίγια είσιν οι α?- 
γοντες τής Κεϋλάνης, συνέλευσις δέ τοιου- 
των, μετά τήν ήτταν καί τήν αιχμαλω- 
πίαν τοϋ τελευταίου εγχωρίου βασιλέως, 
Ούϊκοέμα 'Ράτζα Σίγγα, ώ^\™?α'"'ου’ 
έκίουξεν έπισήμως εΐς Κάνδυ, την 2 Μαρ 
τίοΰ έ. ν. 1815, έκπτωτον τοϋ θρόνου την 
δυναστείαν και άνεγνώρισε τάν κυριαρχίαν 
τής ’Αγγλίας έπί τώ δ?« τοϋ να σεοασΟω- 
σι τήν θρησκείαν τοϋ τόπου καί τα προ
νόμια, άπερ οί άρχοντες άπελάμβανον. Ο 
τίτλος τούτων κατά γραμμ.» σημαίνει εν 
,-ε,-εΓΟ εώ>-άΓρώκ, φερουσι ”e W; 
τάτην ένδυμασίαν, τρέφουσι μέγαν πω 
γωνα καί είσίν ώπλισμένοι κατα τας πα-

νηγύρεις των με λαμπρά έγχειρίδια, ών ή 
λαβϊς είναι κεκοσμημένη με κεφαλας αγρι
ότατων δρακόντων. "Εκαστος εύγενης συν 
οδεύεται υπδ υπηρέτου κρατοϋντος οπισΟέν 
του ώοαϊον άλεξήλιον ή μέγα ριπίδιον, 
κατεσκευασμένον έκ ξηρού ψύλλου και φέ- 

ρον εικόνας. r
Οί Βέδδαι είσίν δντα ελεεινά, ζώντα 

έν άγοία καταστάσει είς μέρη έλωδη καί 
είς δάση. Άπεδείχθη δτι τά λείψανα ταϋ- 
τα γενεάς ανθρώπων έκφαυλισΟεισης η ανέ 
καθεν ούσης ύποδεεστέρας τής λοιπής αν
θρωπότητες, κατάγονται κατ’ ευθείαν απδ 

τούς Γιάκχο. οίτινες κατωκουν την νήσον 
πρδ τής άφίξεως τών βουδιστών καταχτη
τών. Άπδ τής έποχής έκείνης ο: δυστυ
χείς ιθαγενείς ωφειλον ν’ άποσύρωνται α- 
διαλείπτως είς τδ εσωτερικόν, είς μέρη α
πρόσιτα, διότι οί νέοι κατακτηται βαθμη
δόν έβαινον είς -.ά πρόσω" καί ήδη δε 
άαφίβολον είναι άν αί προσπάθειαι των 
άγγλικών αρχών, 'ίνα έκπολιτίσωσιν αυ- 

I τούς, Οά έπιψέρωσιν αποτέλεσμά τι, καί 

τοι οί άγριοι έκεϊνοι φαίνεται δτι συναι
σθάνονται οτι τούς καλομεταχειρίζονται.

Οί Βέδδαι φαίνονται καχεκτικοί, καί τοι 
είναι όπωσοϋν εύρωστοι, αδέξιοι, άκακοι, 
δειλοί μάλλον ή άγριοι καί κακοί κυνηγοί, 
μ’ δλον δτι είσίν Αναγκασμένοι νά ζώσιν 
έκ τής Θήρας' ούδόλως καλλιεργοϋσι τήν 
γήν, ούδέ τήν έλαχίστην εχουσι γνώσιν 
περί Θεοϋ ή Θρησκείας. Είσίν ώπλισμένοι 
μέ άτελεστάτας λόγχας καί τόξα, άτινα 
τανύουσι διά τών ποδών" δλη δέ ή ενδυ
μασία των συνίσταται είς ράκος οπερ δέ- 
νουσι περί τήν σσφύν διά σχοινιού.

’Επειδή οί Βέδδαι είσίν έκ τών περι
έργων προϊόΐΐίύΐ τής νήσου καί ή διοίκη- 
σις είλικρινώς έπιποΟεϊ νά πράξη τι υπέρ 
αύτών, άπεφάσισαν νά δείξωσί τινας είς 
τδν πρίγκιπα, κατά τήν διάβασιν του έξ 
’Ινδιών" κατόρθωσαν δέ μετά πολλούς κό
πους νά συλλάβωσι ικανούς. Οί δυστυχείς 
ούτοι, έντρομοι καί άγνοοϋντες τί ήθελον 
νά τούς κάμωσι, παρεϊχον Θέαμα ελεεινόν 
έν μέσω τής πομπής καί παρατάξεως. Εί; 
τά δάση ζώσι 5 έως 6 χιλιάδες τοιούτων 
άνθρώπων" ολίγον διαφέρουσι τών ζώων, 
διότι μόλις όμιλοϋσι, καί προτιμώσι νά 
συνεννοώνται μάλλον διά χειρονομιών ή 
διά λέξεων.

Ιδίως αί γυναίκες είσίν δντα άθλιέστα- 
τα" ήσαν δέ έσκυμμέναι πρδς τήν γήν καί 
έμόρφαζον οίκτρώς.

Έκ τίνος συγγράμματος τοϋ διδάκτο- 
ρος I aclier άρυόμεΟα τάς έπομένας πλη
ροφορίας περί τής άναπτύξεως τών Θρησκευ
τικών σωματείων έν Γαλλία.

Πρδ δώδεκα έτών, κατ’ επίσημον άπο- 
γραφήν, ό άριθμδς τών έν Γαλλία μοναχι
κών ταγμάτων άνήοχετο είς 419, ών 58 
άνδρών μέ 17,776 μοναχούς καί 361 γυ
ναικών μέ 90,343 καλογραίας—έν συνό- 
λω 108,119 άτομα· Ίίδη ό άριΘμδς τών 
μοναζόντων καί μοναζουσών υπολογίζεται 
είς 140,000.

II κινητή καί ακίνητος περιουσία τών 
καταστημάτων τούτων τώ 1866 υπελο- 

γίσθη ύπδ τοϋ γερουσιαστοϋ Μπονζάν, λα- 
βόντος πληροφορίας έκ τοϋ υπουργείου τών 
οικονομικών, είς 500 έκατομμύρια φράγ
κων, σήμερον όμως υπολογίζεται είς 1 δισ· 
εκατομμύριου.

Τά 419 τάγματα έχουσι 14,030 κατα
στήματα έν άπάση τή, Γαλλία. βαίνουσι δέ 
είς τήν κατάκτησιν <εοϋ γαλλικού λαοΰ διά 
δύο όδών—τής διδασκαλίας καί τής άπορ- 
ροφήσεως τής γυναικείας έργασίας έν τοϊ;' 
κυριωτέροις κέντροις.

Πο.ΙντΙμων μιτά.Ι.ίωΓ παραγωγή.—Κα
τά τδ 1875 τά χρυσωρυχεία καί αργυρωρυ
χεία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής 
έδωκαν χρυσόν καί άργυρον άξίας 80,889, 
037 δολλαρίων, ένώ κατά τδ 1874 έζ- 
ήγαγον μόνον 74,401,055. Π Καλιφορ- 
νία έχορήγησε 17,753,151, ή χώρα τής 
Νεβάδας 40,478,369, ή τής Ούταχ ΰ, 
687,494, τδ Κολοράδον 6,299,817. Τδ 
ήαισυ περίπου ήν άργυρος, τδ μέγιστον δέ 
τούτου ποσδν έξή/Οη έκ τών μεταλλείων 
τής Νεβάδας (άξίας 35,283,193 δολλα
ρίων).

—ο—
Άγαθοιργοί itaipeiai er Vepparla. — 

Κατά τδ 1875 υπήρχαν έν Πρωσσία 4690 
έταιρεϊαι προς βοήθειαν τών ασθενών καί 
πτωχών άριθμοϋσαι 724,878 μέλη καί 
δαπανώσαι έτησίως υπέρ τιϋ αγαθοεργού 
σκοπού των 5,953,000 μάρκα (τδ μάρ
καν αξίζει 1 φράγκου καί 25 εκατοστά)" 
διέθετον δέ κεφάλαιον 8,471,000 μαρκών.

’Εν Βαυαρίφ ύπάρχουσι 365 έταιρεϊαι, 
έν Βυρτεμβέργη, 281, έχουσαι 69,000 μέ
λη καί δαπανώσαι έτησίως 559,000 μάρ
κα.

Εί; τδ μέγα δουκάτου τής Βάδης αί α
γαθοεργοί έταιρεϊαι άνήρχοντο είς 200 μέ 
19,000 μέλη (δαπάνη έτησία 86,000 
μάρκα). ’Εν τή, Άσσία. αί έταιρεϊαι συνεπο- 
σοϋντο είς 1 57 μέ 30,000 μέλη (δαπάνη 
έτησία 596,000 μάρκα).

’Εν τϊί Σαξωνία. καί ταϊ; λοιπαϊ; έπι-
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χρατείαις τής βορείου Γερμανίας ύπάρχου
σι 2,000 έταιρεΐαί·

Αί έργατιζαί λεγόμεναι έταιρεΐαί τίς 
αμοιβαίας βοήθειας είσιν ούκ δλίγαι. Τά 
μέλη αυτών ανέρχονται εις 23,000 πε
ρίπου.

Πολλαί τών είρϊ,μένων εταιρειών διατη
ρούσε σχολεϊα ζαί αναγνωστήρια ζαί έζ- 
ϋίδουσιν Εφημερίδα;, τον Μύρμηχα, τήν 
’Εφημερίδα τ&ν ’Εργατών, κτλ.

'Υπάρχει έν Βερολίνω Εταιρεία διά ττ,ν 
κηδείαν τών πτωχών καί υπέρ τών ασθενών, 
έχουσα 20,000 μέλη καί άποθεματικδν κε
φάλαιο·/ 30 χιλιάδων γερμανικών ταλλήρων.

νΐασών χαταστροφή. — Άφ’ ής ημέρας 
δ Κολβέρ εΐπεν δτι ή Γαλλία θ’ άπολεσθή 
ελλείψει δασών, οί άνθρωποι ούδόλως έ
παυσαν Εξαφανίζοντας τά δένδρα, οχι μό
νον έν Γαλλίς, άλλά πανταχοϋ, τού
το δ’ε μεγάλην ποιεί αίσθησιν καί παρέχει 
οΰ μικράν ανησυχίαν έν ταΐς διαφόροις χώ- 
ραις, μάλιστα έν ’Αμερική. Πλούσια εΐναι 
η βόρειος Άμερικτ εις σφενδάμνους, κα
στανέα; καί ζαρυάς, δυστυχώς δμω; τά 
δένδρα ταΰτα όσημέραι έξαφανίζονται. Ή 
πολιτεία τής Βισζονσίνης είχε λαμπρά δά
ση, άλλ’ έντδ; βραχύτατου χρόνου κατέ
στρεψαν αύτά. Έν Καλιφορνία ή έζτασις 
τών δασών ήν 500 πλέθρων, άλλ’ έντός 
δύο έτών έζόπη τδ ήμισυ- μόνον δ’ έν τή 
χώρα τή; Ούασιγζτώνος καί τδ τρίτον τής 
πολιτείας τή; Όρεγώνος ύπάρχουσιν είσέ
τι δάση καλά, άτινα δεν έθιζαν, άλλά τί; 
οΐδε τί Οά γίνωσι καί ταύτα μετ όλίγον. 
Έντδς ένδς έτους έκόπησαν έν Βισκονσίνη 
δένδρα κατέχοντα έκτασιν 1 δισεκατομμυ
ρίου τετραγωνικών ποδών. Τδ αύτδ συμ
βαίνει καί είς τά; πολιτείας Μιτσιγάν καί 
Μιννεζότας. Είς Βισκονσίνην 50,000 στρέμ
ματα δένδρων κόπτονται έτησίως καί 
στέλλονται εί; τάς αγοράς τού Κανσάς 
καί τής Νεβράσκας. Τά δάση τής Σαγινά- 
βη; σχεδδν κατεστράφησαν καί άν τελείω
ση ό μελετώμενος μέγας σιδηρόδρομος (ό 
τού Βορείου Ειρηνικού), άναμφιβόλως Οά 

καταστραφώσι τά δάση τή; Ούασιγζτώνος 
καί τή; Όρεγώνος καί Οά πέσωσιν ύπδ τδν 
πέλεκυν τών έργατών. Αιτία ζυριωτέρα τής 
καταστροφή; αύτής εϊναι οί σιδηρόδρομοι, 
οΐτινες κατ’ έτος συντελοΰσιν “να ζοπώσιν 
150,000 πλέθρα δασών. Πολλά τοιαΰτα 
έζάησαν ΐνα δήθεν ώφεληθή ή γεωργία, 'ί
να τούτέστι καθαρίσωσι γήν πρδς σποράν 
δημητριακών- καί πρδς θέρμανσιν δέ άπει
ρα δένδρα κόπτονται. Έντδ; ένδς μόνον 
έτους (1871) έκόπησαν 10,000 στρέμματα 
δασών δπως έφοδιάσωσι τήν άγοράν 
τού Τσίκαγο. Κατ’ άκριβεϊς υπολογισμούς, 
8 έκατομμύρια πλέθρα δασών ζαταστρέ- 
φονται έτησίως καί μόλις φυτεύονται 
10,000 !

Αί ραπτομηχαναί κατέστησαν ήδη κοι
νότατα’.. Μόνον έν έργοστάσιον τής Νέας 
'Υόρκης έξαπέστειλεν είς τδ εξωτερικόν έν
τδς'τριετίας (1872—1874) 875,000 μη
χανής- περιττόν δέ νά σημειώσωμεν όπόσας 
ζατά τδ αύτδ χρονικόν διάστημα έξήγαγον 
τά λοιπά έργοστάσια τής ’Αμερικής καί 
τής Εύρώπη;·

’Ανταποκριτής τής Έπιστημονιχϊίς Έ- 
πι0εωρήσε(·>ς ύπολογίσας τήν ζημίαν ήν ή 
Γαλλία ύπέστη έκ τοΰ τελευταίου πολέμου 
καί τού Δήμου εί; 13 δισεκατομμύρια φρ. 
ήθέλησε νά μάθη έπί πόσα έτη Οά διετρέ- 
φετο διά τού ποσού αύτού ό γαλλικός λα
ός, 8ν ύποθέτει 35 έκατομμύρια ψυχάς.

Ευρε λοιπόν δτι πρδς 30 έζατοστά τό 
χιλιόγραμμον τού κοινού άρτου τά 1 3 δισ
εκατομμύρια φράγκων Οά παρεϊχον 43, 
333,333 335 χιλιόγραμμα άρτου- λογί- 
ζων δέ ήμισυ χιλιόγραμμον τήν ήμέραν κατ’ 
άτομον, εξάγει δτι διά τοϋ ποσού έκείνου 
τά 35 Εκατομμύρια Γάλλων θά διετρέφοντο 
έπί 6 έτη, 7 μήνας καί 5 ήμέρας. s „


